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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 30.4.2008  
v Kultúrnom stredisku v Záblatí. 

 

 
Prítomní:         
poslanci:         
P. Vladimír Poruban   
P. Tomáš Vaňo  
P. Mgr.Ladislav Pavlík 
P. Martin Barčák      
 
Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
hostia: 
Miroslav Baláţ, MsP-Západ 
Ing. Jozef Švajdleník, MsÚ UIS 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Poţiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.  

Poţiadavky poslancov a občanov: 
      Vystúpil pán MUDr. Chudý a prečítal stanovisko odborných a praktických lekárov,  MsZ 

schválilo uznesením č.814/2006 predaj nehnuteľnosti p.č. 103/7 v k.ú.Zlatovce. Uzatvorili 
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, zaplatili poţadovanú sumu a splnili podmienky pre kúpu 
pozemku. V marci boli informovaní o rozbehnutom schvaľovacom procese na kúpu pozemku 
s iným záujemcom. Pôvodné uznesenie MsZ bolo zrušené. Predkladajú svoje stanovisko, ţe 
pretrváva ich seriózny záujem o vybudovanie parkoviska a chodníka pre pacientov. (Členovia 
VMČ odporučili podať písomné stanovisko s petíciou  na podateľni MsÚ).   
             Reagoval p. Barčák, ţe VMČ Západ s odpredajom časti pozemku pre iného investora 
nesúhlasil. Diskusia medzi občanmi a poslancami k parkovaniu pre pacientov a návštevníkov 
pokračovala.  
  Občan navrhol riešiť Višňovú ulicu ako obojsmernú s výjazdom na Bratislavskú, nemôţu 
predsa sanitky, alebo hasiči z ulice cúvať. P. Švajdleník hovoril o tom, ţe Višňová ulica bola 
vybudovaná ako slepá, takto je vedená aj v pasportoch. Je potrebné túto ulicu Višňovú riešiť 
projekčne a následne realizovať ako investičnú akciu.        

Ďalej pokračovala diskusia k parkovaniu na Zlatovskej ulici, o nesprávnom parkovaní 
kamiónov, nemoţnosti zastaviť pred zdravotným strediskom, kde ordinuje niekoľko lekárov.  

MsP nemôţe riešiť parkovanie na chodníku, nemá na to zo zákona kompetencie. 
P.Zapalačová ţiada odpoveď na otázku: Podľa akého zákona sa nedá zmeniť tzv. chybné 

všeobecne záväzné nariadenie č.12/2007 o miestnych daniach ... (vysoká sadzba dane za 
garáţe v bytových domoch)?                                                                                               
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Občan popisoval, ţe sa mesto zahusťuje a vznikajú problémy s parkovaním. Reagoval p. 
Poruban a p.Švajdleník. Hovorili o vyššom stupni automobilizácie oproti minulosti. Nárast 
vozidiel je veľký, je potrebné hľadať ďalšie riešenia parkovania v meste, koncepčné riešenie.  
 

P. Barčák hovoril o parkovaní na sídlisku Kvetná, moţnostiach riešenia parkovania. 
Občan pripomenul, ţe pri výstavbe sa musí riešiť parkovanie. Ak sa na mieste bývalej škôlky na 
Kvetnej postaví nový objekt nebude dostatok parkovísk. Navrhol stavať poschodové garáţe. 
Diskusia pokračovala, reagoval p.Poruban, p.Pavlík.  
P.Nikolovová poţaduje stanovisko mesta k záhradkám na Koţušníckej ulici.                       
 Vrátila sa tieţ k problému nefungujúcej plavárne za mostami. Odpovedal p.Vaňo.  

Pán Vaňo informoval, ako sa útvar právny zaoberá riešením pozemkov pod záhradkami 
na Koţušníckej ulici a hovoril o plavárni za mostami, ţe vlastník bol vyzvaný, aby informoval 
mesto ako bude s areálom plavárňou tento rok nakladať. Majiteľ by mal tento rok plaváreň 
prevádzkovať. Ďalej o tomto probléme hovoril pán Poruban.  
   P. Bohuš kritizoval neporiadok v sále v KS Záblatie, keď si ju prenajali museli ju najskôr 
upratať. Kto má upratovať sálu a postarať sa o to, aby boli nachystané stoly a stoličky pre tých, 
ktorí majú sálu prenajatú?                                                                            
 Ďalej navrhol, aby zasadnutia MsZ boli v Trenčianskej televízii.                       

Pani opäť pripomenula situáciu so záhradkami, ţe ju MsÚ nerieši. 
Občan zo Zlatovskej ulice predniesol tieto poţiadavky:  

- nie je osadený prístrešok pre deti čakajúce na autobusy pri Základnej škole na 
Brančíkovej ulici,                                                                

- mala by byť v časti Zámostie aj pobočka sporiteľne,                                                                                                                                            
- stále sa nedajú zatvoriť nádoby na separovaný odpad, ľudia potom odpad miešajú,                   
- ţiada aj ďalší kontajner na papier a kontajner na sklo na začiatok Zlatovskej ulice od 

Bratislavskej.                                                                                                              
Občania tieţ ţiadajú kontajner na sklo na Javorovú alebo Obchodnú ulicu.                  
Pán Barčák pripomenul, ţe pri potravinách nemôţe byť a na Obchodnej ulici pri kriţovatke 

na Višňovú ulicu kontajner bol a na ţiadosť obyvateľov musel byť stiahnutý.    
Občan sa pýtal ako hlasovali poslanci pri schvaľovaní odmeny pánovi primátorovi. 

Odpovedali všetci poslanci.  
Ďalej sa pýtal, či bola diskusia o cyklotrasách. Ako sa bude táto problematika v meste riešiť. 

                
Opäť spomenul  odtrhnutie Záblatia a Zámostia a kritizoval, ţe v Infe sa toto nezverejňuje.  
Reagovali p. Poruban a p.Barčák. P.Barčák povedal svoj názor na odtrhnutie a pripomenul, 

ţe odtrhnutím sa rokmi nahromadené problémy v MČ Západ nevyriešia. Tieţ hovoril o príprave 
na čerpanie finančných prostriedkov z európskych zdrojov na realizáciu potrebných investičných 
akcií v Zámostí. Popísal zloţitosť prípravy, projektovania vecí a moţnosti vyuţitia finančných 
prostriedkov. 

Pán Vaňo informoval o zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sa 
schvaľovali finančné prostriedky na komunikácie, ktoré by mali byť pouţité aj v MČ Západ. 

Ďalej občania hovorili o nesprávnom schválení výšky daní za garáţe, o vysokej dani za 
stavebné pozemky.  

Občan kritizoval, ţe po Bratislavskej ceste nesmú jazdiť traktory aj keď majú STK, majitelia 
nemôţu obrobiť pôdu.            
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Poţiadavky poslancov MČ Západ: 
- pred MedikCentrom na Zlatovskej ulici treba vyznačiť vodorovné dopravné značenie na 
zastavenie pre sanitku a pacientov (príbuzní imobilných pacientov musia mať moţnosť zastaviť 
pred vchodom),               
- odstrániť, napríklad cez medializovanú akciu Vyčistime si Slovensko, skládku na konci ulice 
Hlavná smerom na Ul. Na Vinohrady.            

      
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným občanom za 

účasť.  
 

Prerokovanie ţiadostí:  
Útvar interných sluţieb: 
Správca mestských komunikácii v zastúpení Ing. Švajdleníkom predloţil na zasadnutí VMČ 
návrh na vodorovné i zvislé dopravné značenie na sídlisku Kvetná (Ul. Duklianskych hrdinov 
a Hollého ulica). Na týchto uliciach bol v roku 2006 v rámci súvislých opráv vymenený asfaltový 
povrch avšak nebolo v tejto akcii obnovené dopravné značenie - hlavne vodorovné. Na základe 
poţiadaviek občanov bolo objednané vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu 
dopravného značenia. Návrh dopravného značenia bol vypracovaný na súčasnú organizáciu 
dopravy - t.j. jednosmerky a obojsmerné komunikácie v kombinácii s parkovacími miesta a  
stanovišťami na smetné nádoby. Na túto organizáciu dopravy bol vydaný i súhlas ODI Trenčín a 
Mesto Trenčín vydalo i určenie na pouţitie dopravného značenia. Na Ul. Duklianskych hrdinov je 
102 parkovacích miest a na Hollého ulici je  115 parkovacích miest. Na základe upozornenia 
niektorých občanov na Hollého ulici na malý počet parkovacích miest, správca komunikácie 
zabezpečil  vypracovanie pracovnej varianty so šikmým  a pozdĺţnym státím, kde by bolo 133 
parkovacích miest. Na ul. Duklianskych hrdinov vzhľadom na šírkové parametre ulice nie je 
moţné realizovať v rámci údrţby inú variantu. Z dôvodu nedoriešenia vyznačenia parkovacích 
miest správca MK zatiaľ práce pozastavil i napriek skutočnosti, ţe je tu vydané určenie na 
pouţitie dopravného značenia. Zároveň  správca MK poukázal na moţné problémy  a 
zodpovednosť za  vzniknuté škody v prípade vzniku dopravných nehôd na daných uliciach z 
dôvodu nevyznačenia parkovacích miest. 
  

Pán Poruban navrhol hľadať také riešenie, aby nebol zníţený počet parkovacích miest. Navrhuje 
riešiť parkovisko investičnou akciou, napríklad rozšírením jestvujúceho parkoviska napríklad 
Hollého ulici. 
Pán Pavlík hovoril o tom, ţe po vyznačení vodorovného dopravného značenia zostanú niektorí 
majitelia automobilov bez moţnosti parkovania na sídlisku a upozornil na to, ţe parkovisko pri 
LIDL-i je súkromné. 
Stanovisko VMČ: Členovia Výboru mestskej časti Západ boli oboznámení s predloţeným 
materiálom, poţadujú hľadať také riešenie, ktoré by viedlo k zvýšeniu parkovacích miest na 
sídlisku Kvetná a vzniku stanovíšť pre umiestnenie smetných nádob. 
 
 
Prerokovanie ţiadostí útvaru majetku mesta: 
1/  Ţiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ k predaju podielu 1/2 na 
nehnuteľnostiach - pozemkoch pri ţelezničnom moste v k. ú. Zlatovce na parc. č. 558/185, zast. 
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plocha, pripadá výmera 1/2 m2 a na parc. č. 558/187, zast. plocha, pripadá výmera 1/2 m2 pre 
Ing. Jána Vaňka s manţelkou Julianou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod garáţou.  
 VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku podľa predloţenej ţiadosti.  
 
2/ Ţiadame Vás o prerokovanie uzatvorenia zmluvy o nájme na nehnuteľnosť – budovu súp.č. 
1676 (kuchyňa a jedáleň), nachádzajúcej sa na parc.č. 1076/2 v k.ú. Hanzlíková a hnuteľný 
majetok, medzi prenajímateľom – Slovenská republika, správca Detský domov Trenčín-Zlatovce, 
Na dolinách 27, Trenčín a nájomcom – Mesto Trenčín, s účinnosťou od 01.07.2008 do doby 
nadobudnutia vlastníckeho práva. 
 VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemkov podľa  predloţenej  ţiadosti. 

 
Prerokovanie ţiadosti útvaru ekonomického: 
Útvar ekonomický v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Trenčín predloţil na prerokovanie 
ţiadosť o povolenie  prevádzkového času: 
1.  Názov prevádzkarne:  Tropical rose 
     adresa prevádzkarne:  Pri parku 23, Trenčín   
     prevádzkovateľ:   Haammann, s.r.o., Kuzmányho 7,  Trenčín 
 
 navrhovaný prevádzkový čas: pondelok aţ štvrtok od 12.00 hod. do 24.00 hod. 
     piatok             od 12.00 hod. do 02.00 hod. 
                                                      sobota                od 12.00 hod. do 02.00 hod. 
      nedeľa   od 12.00 hod. do 23.00 hod.    
                                                      
Jedná sa o zmenu prevádzkovateľa v prevádzke Verita. Doterajší prevádzkový čas bol povolený 
v piatok a sobotu do 01.00 hod., v ostatné dni do 23.00 hod. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť ţiadosti na skúšobnú dobu. 
 
 
Zapísala : Ing.Viera Barčáková  
V Trenčíne dňa 12.05.2008 
 
 
 

     Vladimír Poruban 
                           predseda VMČ Západ 
   
                          dňa: 15.05.2008 


