
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 29.10.2008  
v Kultúrnom stredisku Záblatie. 

 

 
Prítomní:         
poslanci:         
p. Vladimír Poruban   
p. Mgr. Ladislav Pavlík 
p. Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
Neprítomní: p.Tomáš Vaňo, p.Martin Barčák 
hostia: 
p.Galbavý, MsP 
 
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 občanov a poslancov: 

Na Bratislavskej ulici vystavujú v predajni automobil tak, ţe blatník zasahuje do cesty, denne. 
Pán Pavlík ţiada UŢPD, aby bola zaslaná poţiadavka na Krajský úrad pre cestnú dopravu na povolenie jazdy 

traktormi po Bratislaskej ulici. 
Občan doplnil, ţe do Kostolnej  viedla asfaltka popri trati, ale bola odstránená, prečo nebola zachovaná pre 

jazdu traktorom na obrobenie pôdy.   
P.Faltička uviedol, ţe pri  Zlatovskej stanici sa robí zastávka a priechod, chýba však prístrešok na ľavej strane 

v smere von z mesta. Ak majitelia pozemku nesúhlasia s predajom časti ich pozemku, riešením je preskúmať, čí 
majú povolenie na výťah pre vjazd nákladným autám a návrh dohody o predaji časti pozemku pre osadenie 
prístrešku. Tieţ občania poukázali, ţe sa na tomto mieste osádzajú obrubníky z betónu, ktoré nemajú odolnosť proti 
posypovým soliam. Je potrebné osadiť v tomto úseku kamenné obrubníky.  

Občania boli vyzvaní na odkúpenie pozemkov pre modernizáciu ţeleznice, ale vyplácaní budú aţ po ukončení 
výstavby.   

V Infe by malo byť viac informácií o dianí  v meste, nie len o kultúre.  
Pani pripomenula, ţe obyvatelia Záblatia majú ďaleko na zastávku autobusu na Záblatskej ulici pričom na 

Zlatovskej ulici stojí trojka trikrát. Prečo nechodia autobusy č.3 po Rybáre, stoja len pri parku.  
Ďalšia pani hovorila, o tom, ţe aj na Bratislavskej ulici by mala trojka zastaviť aj ďalej, napr. pri pneuservise.  
Na Bratislavskej ulici jazdia vodiči veľmi rýchlo, 60ku nedodrţujú, chýba tam priechod pre chodcov, od servisu 

po Zajaca. Poslanci VMČ Západ ţiadajú o okamţité riešenie kvôli bezpečnosti detí a starších občanov.  
Pán zo Záblatia pripomenul sľub, ţe na ulici Ku kyselke bude inštalované osvetlenie (stĺpy sú, chýbajú svietidlá, 

stačili by dva pri Zemanovičovej a na kriţovatke do Zlatoviec) a nová cesta (od Univerzity dozadu) .  
Pani Zapalačová ţiada o kontrolu v trenčianskych vodárňach. Malo by viac ľudí zaujímať, prečo voda 

v Trenčíne stojí 62 Sk a napríklad v Bratislave len 40 Sk. Je cena oprávnená? 
Pán Pavlík vysvetlil, ţe vodárne zdôvodňujú výšku úradu pre reguláciu cien  a ten rozhoduje a výšku schvaľuje. 
Pre orientáciu chýba označenie ulice smerom do univerzity. 
Nesvieti verejné osvetlenie na trase z kostola do parku, čo je najmä v tomto ročnom období nebezpečné.  
Kontajner na papier bol umiestnený v poli, teraz sa tam tvoria skládky papiera. Treba zmeniť miesto. 
Pani Nikolovová navrhuje zníţenie daní. 
Občania poukázali na to, ţe mesto je špinavé (aj v nedeľu). 
Pán Sykorčin reagoval na diskusiu, ţe problémy s dopravou sú v kaţdom krajskom meste na Slovensku, všade 

je veľa automobilov, na stanicu treba ísť skôr. 
Na Bratislavskej ulici treba dokončiť chodník, od autoservisu po Orsága je to v poriadku a ďalej uţ nie. 
Pani navrhla povoliť pálenie odpadu zo záhrad napríklad dva dni v týţdni, ušetrilo by sa na vývoze 

veľkoobjemových kontajnerov pri jesennom a jarnom upratovaní, ktoré je drahé. 



Smerom na rampy bol umiestnený kontajner a zhoršil sa výhľad. 
Pani z Istebníka opäť navrhla osadiť zrkadlo pri Old Herolde, pretoţe je kriţovatka Ţabinská – Ľ:Stárka 

neprehľadná pri jazde od podjazdu. 
P. Poláček popísal situáciu v sobotu, keď je pri univerzite aj 200 vozidiel a vodiči tam jazdia nebezpečne rýchlo, 

občania sa nemajú kam uhnúť, najmä v zime im ide o ţivot. Navrhuje kontroly (merania) políciou. 
Kedy bude vybudovaný jednostranný chodník od prejazdu v Záblatí ku parku. Ak ulica nespĺňa šírkové 

parametre to uţ sa nikdy chodník nevybuduje. Ţiada o zaradenie do rozpočtu. 
Ďalej občania poukázali na nasledujúce nedostatky: 
- hrobári rozoberajú plot a potom ho len zadrôtujú, následok je krádeţ dielcov a neúplný plot, 
- v dome smútku sa zdrţujú bezdomovci, 
- chýba ozvučenie na dome smútku, 
- chýba chodníček do domu nádeje, neroznášalo by sa blato, 
- pri kultúrnom stredisku v Záblatí nebola ukončená rozkopávka po telekomunikáciách. 

Poslanci ţiadajú, aby bola osadená dopravná značka zákaz vjazdu kamiónov na Hlavnú ulicu v Zlatovciach.  
Je nevyhnutné riešiť prejazd kamiónov z autoservisu touto časťou mesta. 

 
Zasadnutie VMČ Západ pokračovalo dňa 7.11.2008 v budove Mestského úradu v Trenčíne a za prítomnosti 
poslancov Vladimíra Porubana, Tomáša Vaňu a Mgr.Ladislava Pavlíka boli prerokované nasledovné ţiadosti útvaru 
majetku mesta: 
 
1. Ţiadame Vás o vyjadrenie k predĺţeniu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a ALFA Reklamou 
s.r.o., ktorej predmetom je prenájom pozemku v k.ú. Záblatie, parc.č. 1097, za účelom umiestnenia 2 ks billboardov, 
na dobu do 31.3.2010. Vzhľadom k tomu, ţe skončila platnosť predmetnej nájomnej zmluvy spoločnosť ALFA 
Reklama s.r.o. poţiadala o jej predĺţenie. 
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil  predĺţenie nájomnej zmluvy podľa predloţenej ţiadosti.   
 
2. Ţiadame Vás o vyjadrenie k predĺţeniu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a SZZ ZO 15-35 
Odeva, ktorej predmetom je prenájom pozemkov v k.ú. Zlatovce, parc.č.26 o výmere 16395 m2 a parc.č. 202 
o výmere 22756 m2, na dobu do 31.12.2010. Ide o pozemky – záhradkovú osádku Odeva. 
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predĺţenie nájomnej zmluvy podľa predloţenej ţiadosti.   
 
3. Ţiadame Vás o prerokovanie a vyjadrenie k ţiadosti Ing. Dalibora Trúsika s manţ., Jozefa Regnera s manţ. 
a Jozefa Vanča s manţ. o odkúpenie pozemkov v k.ú. Zlatovce pod garáţami vo vlastníctve ţiadateľov takto: 

- parc.č. 110/5 o výmere 22 m2 pod garáţou súp.č. 1539 pre Ing. Dalibora Trúsika a manţ., 
- parc.č. 110/4 o výmere 22 m2 pod garáţou súp.č. 1538 pre Jozefa Regnera a manţ., 
parc.č. 110/3 o výmere 22 m2 pod garáţou súp.č. 1537 pre Jozefa Vanča a manţ. 

VMČ Západ hlasovaním  3 za odporučil predaj časti pozemku podľa predloţenej ţiadosti.   
 
4. Ţiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ k predaju nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 558/205, 
zast. plocha vo výmere 3 m2 pre Ing. Petra Gavulu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
garáţou. 
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku podľa predloţenej ţiadosti.   
 
5. Ţiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ ku kúpe nehnuteľností do nehnuteľného majetku 
Mesta Trenčín  - pozemky parc. č. 1078/6, zast. plocha vo výmere 40 m2 a parc. č. 1078/8, zast. plocha vo výmere 
37 m2 od vlastníkov: Kataríny Minárikovej, Zdenky Gliviakovej, Ľudmily Macharovej a Jany Jánošíkovej za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania komunikácie na ulicu Rybáre. 
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil kúpu pozemkov podľa predloţenej ţiadosti.   
 
6. Ţiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ ku kúpe nehnuteľnosti do nehnuteľného majetku Mesta 
Trenčín  - pozemok parc. č. 1078/7, zast. plocha vo výmere 42 m2, od vlastníka Milana Kútneho za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania komunikácie na ulicu Rybáre. 
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil kúpu pozemku podľa predloţenej ţiadosti.   
 
7. Ţiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ k predaju nehnuteľností - pozemkov parc. č. 67, 68, 
69, 70 vo výmerách 379 m

2
, 11 m

2
, 17 m

2
 a 14 m

2
 pre Štefániu Riedlovú, Boţenu Smrečanskú, Máriu Janegovú, 

Dušana Riedla, Ivanu Ďurčekovú, Danielu Kociánovú a Jozefa Tlacháča za účelom scelenia uţívaných pozemkov 
pri obytnom dome v ich vlastníctve. 
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemkov podľa predloţenej ţiadosti.   



 
 
8. Ţiadame Vás o prerokovanie a vyjadrenie k ţiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja o predaj nasledovných 
pozemkov v k.ú. Zlatovce: 

- parc.č. 995 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.497 m
2
, 

- parc.č. 996 zastavané plochy a nádvoria o výmere      203 m
2
, 

- parc.č. 997 zastavané plochy a nádvoria o výmere        36 m
2
 

(celková výmera 14.736 m
2
) 

za účelom vybudovania kvalitného atletického štadióna a telocvične, ktoré by slúţili okrem Osemročného 
športového gymnázia aj ďalším školským zariadeniam (Stredná umelecká škola, Školský internát, Spojená škola) 
ako aj obyvateľom mestskej časti. 
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemkov podľa predloţenej ţiadosti.   
 
Zapísala : Ing.Viera Barčáková  
V Trenčíne dňa 7.11.2008 
 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
                                  predseda VMČ Západ 
                      dňa:  


