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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 25.6.2008  
v Kultúrnom stredisku v Zlatovciach. 

 

 
Prítomní:         
poslanci:         
P. Vladimír Poruban   
P. Tomáš Vaňo  
P. Mgr.Ladislav Pavlík 
 
Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Poţiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
           Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.  
Prerokovanie ţiadostí útvaru majetku mesta: 
1/  Ţiadame Vás o vyjadrenie k ţiadosti spoločnosti LAMELLAND, s.r.o., o predĺţenie 
nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je prenájom pozemku v k.ú. Záblatie, parc.č. 1097 o výmere 
1 m2, za účelom umiestnenia 1 ks reklamného zariadenia.  
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predĺţenie nájomnej zmluvy podľa predloţenej ţiadosti.   
 
2/ Ţiadame Vás o vyjadrenie k ţiadosti spoločnosti KONI INVEST s.r.o. Trenčín, o odpredaj 
pozemku v k.ú. Zlatovce – parc.č. 190/1 zastavaná plocha o výmere 2657 m2,  za účelom 
výstavby diagnostického centra (stanica technickej kontroly, stanica emisnej kontroly, stanica 
kontroly originality vozidiel).  

Členovia VMČ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku podľa predloţenej ţiadosti. 
 
3/ Ţiadame Vás o vyjadrenie k ţiadosti  spoločnosti PROPRIETA a.s., Bratislava o odpredaj  
nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Zlatovce, parc.č. 22/3 ostatná plocha o výmere 20000 m2 a  
novovytvorená parc.č. 22/1 ostatná  plocha o výmere 33.357 m2,  za účelom  výstavby 
multifunkčnej zóny s komplexným občianskym zázemím a vybavením „IDEA GRANDE“. 
 
 VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku podľa  predloţenej  ţiadosti. 
 
4/  Ţiadame Vás o prerokovanie a vyjadrenie k ţiadosti Ing. Igora Koštiala a manţ. o kúpu 
pozemku v k.ú. Hanzlíková – novovytvorená parc.č. 663/6 zastavaná plocha o výmere 72 m2 
odčlenená GP č. 36335924-104-08 z pôvodnej parc.č. 663 zastavaná plocha o výmere 3671 m2 
za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome. 
VMČ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku podľa predloţenej ţiadosti. 
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5/ Ţiadame Vás o prerokovanie a stanovisko k vydaniu súhlasu na asanáciu hospodárskej 
budovy na cintoríne v Istebníku. Budova je v správe MHSL m.r.o., je v zlom technickom stave, 
v minulosti sa vyuţívala na odkladanie pracovného náradia. Budova sa nevyuţíva a poţadovaná 
oprava by bola finančne nákladná. 
Členovia VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučili asanáciu. 
 
Poţiadavky občanov: 
Pani Turciová vymenovala niekoľko problémov: 

1. Parkovanie pri Medikcentre. Mestu bolo zaplatené za pozemok ale s výstavbou sa 
nezačalo, starí ľudia tam nemôţu zastaviť. Lekári chcú parkovisko pre ľudí, nie pre seba. 
Ako sa to ďalej rieši? 

2. Široká ulica dlho všetko trvá. 
3. V Infe bol chybne zverejnený deficit 1 miliarda. čo je nesprávne. 
4. Dane sú vysoké, malo by sa to prejaviť v zeleni a odpadoch. Občanov zaujíma ako sa 

peniaze pouţili. 
5. Štyri dni sa svietilo cez deň. Všetko platíme.  Ďalej spomenula problémy na Koţušníckej 

ulici a pouţívanie notebookov poslancami. 
6. Most je ukazovateľ smerová tabuľa mesta a hnije na ňom zábradlie. Nestavia sa nový 

cestný most. Mesto zaplatilo milióny za projektovú dokumentáciu, prečo? 
Reagovali p.Poruban a p.Vaňo. Vo veci predaja pozemku pre parkoviská bol začatý súdny 

spor. O Ulici Širokej boli informovaní občania bývajúci na nej na samostatnom rokovaní. 
Záleţitosť „záhradky“ na Koţušníckej je stará asi 15 rokov. Rovnako občania, ktorých sa to týka 
komunikujú s právnym útvarom a sú informovaní. Nový cestný most by sa mal stavať na jeseň 
a starý most bude po ukončení v generálnej oprave, dodal p.Pavlík.  

Kedy sa bude na cintoríne v Zlatovciach opäť pochovávať? Kedy bude cintorín rozšírený? 
Pán Vaňo informoval občanov, ţe smerom k plotu je pozemok mestský a pripravuje sa 

dokumentácia na rozšírenie cintorína. Presný dátum kedy sa bude pochovávať sa teraz nedá 
určiť. 

Prázdne autobusy MHD, ktoré sa vracajú na SAD alebo idú z SAD by mali brať cestujúcich 
čakajúcich na zastávkach.  
Zástupkyňa z Medikcentra opísala prípravu na stavbu parkovísk a zdôraznila, ţe preddavok 
lekári uhradili vo februári 2008 a MsZ uznesenie o predaji zrušilo v apríli, keď uţ mesto peniaze 
malo. Prihlásil sa iný záujemci o kúpu pozemku. Vedie sa súdny spor. Ďalej uviedla, ţe bolo 
opäť obnovené vodorovné značenie pred Medikcentrom, aj keď bolo prisľúbené, ţe sa tak 
nestane. Je komplikovaný dovoz a odvoz chorých a imobilných ľudí, lebo sa nesmie zastaviť pri 
chodníku, mestská polícia tam dáva papuče.  
 Občan zo Záblatia upozornil na plytvanie ornou pôdou. Vykúpené role pre výstavbu 
zostávajú zaburinené. Stavia sa na kvalitnej pôde na rovine. Navrhol odvolať predsedu finančnej 
komisie.  
Ďalej mal pripomienku k neudrţiavaným oploteniam na cintorínoch. Treba ich pravidelne natierať 
farbou.  
Pán Faltička by bol rád informovaný o činnosti mesta v týchto aspektoch: 

1. Čo sa dialo v oblasti rozvoja mesta, regiónu, aká je úroveň príjmov (zárobkov) za 
uplynulé dva roky v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, porovnanie so situáciou v SR 
a iných regiónov a miest. Podľa správ v TV je trenčiansky región na nelichotivom piatom 
mieste, posledný zo západného Slovenska. 
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2. Čo sa dialo v rozvoji invetičnej činnosti, pretoţe pôvodné ťahúne skrachovali alebo ţivoria 
(OZETA, Merina, TRENS, LOT), do mesta neprišiel ţiadny významný investor, ktorý by 
región pozdvihol. Ostatné mestá na záp.Slovensku sa pretekajú, neboja sa ani problému 
nedostatku pracovných síl. 
Ako sa rieši bytová výstavba – Trenčíne sa nezaoberá problémom štartovacích bytov.             
Koľko bytov sa postavilo v jednotlivých rokoch? 
Dlhodobo má Trenčín záporný migračný koeficient – stagnuje uţ aspoň 30 rokov. 
Zamestnanosť sa za týchto podmienok udrţuje iba v dôsledku rastu super- 
a hypermarketov, ktoré ale nie sú z hľadiska zárobkov atraktívne. Kuriózna je informácia 
z tv (28.5.), ţe známy americký výrobca lietadiel Douglas hľadá na západnom Slovensku 
lokalitu s takouto tradíciou a skúsenosťami. Sario mu odporučilo Nové mesto, hoci jediná 
lokalita je Trenčín. Trenčín za viac ako 30 rokov stagnuje a nevie dosiahnuť 60 tisíc 
obyvateľov. Aké je porovnanie s Trnavou, Nitrou, Ţilinou a i Novým Mestom? 

3. Trenčín má univerzitu a Vysokú školu manaţmentu. Aké uplatnenie za týchto okolností 
nachádzajú ich absolventi v TN? Pre zlú štruktúru podnikania sa v Tn nemôţu uplatniť ani 
absolventi informatiky. Nedostatok väčších investorov sa prejavuje i v podpore športu 
a sponzorstve vôbec. Trenčiansky futbal s bohatou tradíciou ţivorí, klesá i hokej. 

4. Trenčín má v poslednom čase dostatok periodickej tlače (INFO, ECHO, Trenčan, 
Trenčianske noviny). Aká je spolupráca s nimi, keď informácie z vyššie uvedených oblastí 
chýbajú. Napr. INFO píše iba o kultúre a niţšom školstve- o rozvoji ostatných sektorov je 
len minimum informácií, úplne chýbajú porovnania so stavom v iných mestách. 

Reagoval p. Vaňo, ţe pán Faltička má pravdu, v médiách nepočuť o meste. Pozitívne veci 
dnešné média nezaujímajú. Sám nie je spokojný s vývojom v meste, s tým aké sú nálady 
obyvateľstva. Hovoril o tom, ţe veľa ľudí pracuje v sluţbách, dotkol sa problému zamestnanosti, 
výstavby bytov aj pre sociálne slabšie rodiny a o rozhodovaní v zastupiteľstve. Spomenul, ţe do 
Zámostia sa pouţije 11 mil. korún na opravu komunikácií, tieţ sa pripravujú aj kultúrne podujatia 
a dokončuje sa ihrisko na Kvetnej. Tieţ povedal, ţe ho trápia problémy na Koţušníckej, a ţe ho 
mrzí dlhodobé riešenie problémov na Širokej ulici. Pripomenul ďalšie aktivity poslancov MČ 
Západ.  
Občan hovoril o tom, ţe sa zahusťuje mesto, chýba koncepcia. Ihrisko pre deti zastavajú, nie je 
kde parkovať. Ďalej upozornil, ţe pri budove na kriţovatke pri cestnom moste je burina.   
Hovoril tieţ o tom, ţe ZŠ na Veľkomoravskej ulici má nové ihrisko, ale starú zanedbanú budovu 
a na Veľkomoravskej ulici je málo parkovísk. Pán Vaňo dal za pravdu občanovi, ţe budovy škôl 
sú v zlom stave, situáciu pozná. Na Veľkomoravskej ulici je pripravený projekt na rekonštrukciu.  
Ďalej poslanci a občania diskutovali o neodbornosti pri posudzovaní umiestnenia stavieb. 
Pán Jánsky sa pýtal kedy sa bude robiť kanalizácia na Jahodovej ulici.  
Reagoval pán Vaňo, ţe aj na konci Hanzlíkovskej ulice, na Malozáblastkej, Matice slovenskej 
a Psotného je rovnaký stav. Mesto zatiaľ nedospelo k dohode s Trenčianskymi vodárňami 
a kanalizáciami o účasti na tejto investičnej akcii. Financovanie je zatiaľ problematické. 
Výnimkou je Malozáblatská ulica, kde sa uskutoční projekt z iných zdrojov pravdepodobne ešte 
v roku 2008. 
Ďalej p.Jánsky poznamenal, ţe kriţovatka Ţabinskej ulice a Ľ. Stárka je neprehľadná navrhuje 
osadiť zrkadlo (pre vodičov idúcich z podjazdu na Ulicu Stárka) a tieţ je potrebné pokosiť burinu 
popri tejto kriţovatke. 
Ako sa bude riešiť jazdenie kamiónov počas a po modernizácie ţelezničnej trate? Kamióny 
nemôţu jazdiť medzi domami. Aké bude riešenie dopravy v časti Zlatovce po zrušení priecestí? 
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Na Školskej ulici sa robí výmena meračov plynu. Budú pokračovať aj na iných uliciach? 
Odpovedal p.Vaňo, ţe je to záleţitosť Slovenského plynárenského podniku. 
Občianka pripomenula chodník na Váţskej ulici. Kedy sa bude robiť chodník na pravej strane? 
Bol schválený predaj mestských lesov? Odpovedal p.Vaňo, ţe tento predaj nebol schválený 
a materiál bol stiahnutý z rokovaní. 
Dôchodcovia a zástupcovia z prevádzky Expresso diskutovali o čistote na schodisku, toalete a o 
odkladaní bicyklov. Pán Faška informoval, ţe je zabezpečené kaţdodenné umývanie, WC sa 
bude zamykať a na bicykle bude stojan.  
K téme plaváreň informoval p. Vaňo, ţe mesto písomne vyzvalo majiteľa plavárne na Zlatovskej 
ulici, aby  dodrţalo kúpnu zmluvu, ktorej sa zaviazal prevádzkovať plaváreň. 
 

Občania ďalej poukázali na správanie mládeţe v parku pri KS Zlatovce. Riešenim bude 
zamykať bránku a určiť správcu areálu.  

Poţiadali zverejniť pozvánky na zasadnutia v Trenčianskej televízii. 
Z Materskej školy na Orechovskej ulici 14 predloţili ţiadosť o pomoc pri zriadení 

kanalizačnej prípojky. 
      
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť.  
 

Zapísala : Ing.Viera Barčáková  
V Trenčíne dňa 5.8.2008 
 
 
 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
                           predseda VMČ Západ 
   
                           dňa: 5.8.2008 


