
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 25. 10. 2006 

v Kultúrnom dome Zlatovce 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci 
P. Miroslav Barčák      
In. Anton Boc 
Ing. Štefan Sýkorčin  
P. Vladimír Poruban 
–––––––––––––––––––––––––––    
Ing. Mária Pauschová – garant  
  

 
 
Pán Martin Bar čák, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, 

ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a  občanov 
3. Žiadosti  
4. Rôzne  
5. Záver 
 

 
2. Požiadavky  poslancov a občanov 

 
P. Garačka žiada : 

- o umiestnenie tabule „ Zákaz sypania smetí“ v lokalite za diaľnicou, nakoľko sa tu vykonáva 
nepovolené vyvážanie odpadu 

- o uzatvorenie zadnej časti vstupu na cintorín, lebo niektorí obyvatelia bývajúci v okolí sa na 
tomto pietnom mieste nesprávajú tak, ako by sa patrilo. Najmä deti skáču po hrobových 
miestach a hrajú sa medzi hrobmi, častokrát  prechádzajú cintorínskymi chodníkmi cyklisti 
i motocyklisti. 

 
P. Barčák uviedol, že čo sa týka  spomenutej nepovolenej skládky odpadu pri diaľnici, MsÚ v 
Trenčíne vyzve majiteľa pozemkov, aby zabezpečil nápravu. Na budúcom zasadnutí VMČ Západ 
bude téma pre diskusiu ohľadom cintorína, aby sa k tomuto problému vyjadrili i obyvatelia, na 
ktorých boli vznesené sťažnosti. 
 
P. Faltička upozornil, že : 

- na Ul. Kvetná sú  značne zničené chodníky 
- pri LIDL - i na kruhovom objazde nie sú dokončené stavebné  práce. Bola táto stavba riadne 

skolaudovaná? 
 
Ing. Sýkorčin sa vyjadril, že Ul. Kvetná nebola zahrnutá v pláne súvislých opráv pre tento rok, ale  
mala byť po zimnom období  „zrepasovaná“. Firma STRABAG vykonala súvislé práce v niektorých 
lokalitách Trenčína, základná údržba po zimnom období však  mala byť vykonaná ihneď po zime. 
V súčasnosti nie sú „pružné“ drobné úpravy ciest. Firma STRABAG viac – menej nevykonáva drobné 
úpravy. Je potrebné interpelovať uvedený problém na zasadnutí MsZ v Trenčíne, čo aj vykoná. Najmä 
sa bude snažiť presadiť  žiadané  úpravy v Ul. Veľkomoravská, Ul. Na dolinách,  Ul. Kvetná a Ul. 
Budovateľská. 
 



P. Barčák uviedol, že po vykonaní obhliadky Ing. Švajdleníkom zhruba pred mesiacom,  sa doposiaľ 
nezrealizovali  žiadne  opatrenia, o ktoré bol  ÚŽPD MsÚ požiadaný zo strany  predsedu VMČ Západ. 
Išlo o tie najakútnejšie požiadavky občanov v tejto mestskej časti, na ktoré nedostal odpoveď. 
 
Občianka položila otázku, aký bude postup prác na Ul. Široká, ktorá je azda  v  najhoršom 
technickom  stave v meste. 
 
Ing. Boc sa vyjadril, že na požiadavku občanov bola  oprava Ul. Široká realizovaná navezením  
vyfrézovanej drvy, pokiaľ nedôjde k jej rekonštrukcii. Na základe sťažností obyvateľov tejto ulice, 
ktoré Mesto Trenčín zaznamenalo z dôvodu návozu drvy, sa pozastavili tieto práce.  Cesta v uvedenej 
ulici  je  zahrnutá v pláne rekonštrukcií v budúcom roku spolu s riešením vjazdov do domov. Keďže  
občania nesúhlasili  s úpravou, ktorá prebiehala v tomto roku, bude treba vyčkať na celkovú 
rekonštrukciu ulice  v budúcom roku. 
Prebehne stavebné konanie, na ktoré budú prizvaní dotknutí obyvatelia. 
 
P. Barčák sa vyjadril, že VMČ Západ  má zastúpenie 4 hlasov v MsZ. Ul. Široká bola vždy prioritou 
poslancov volených za túto mestskú časť. Bude snaha o zapracovanie riešenia tohto problému 
v rozpočte, aby mohla byť rekonštrukcia realizovaná poslancami v budúcom volebnom období. 
 
Ing. Sýkorčin sa vyjadril, že podľa jeho názoru niekoľkomiliónová investičná akcia  sa bude veľmi 
ťažko realizovať v roku 2007. Bude záležať od  novozvolených poslancov MsZ v Trenčíne. 
 
Občianka - Zlatovce pripomienkovala odvoz bioodpadu. Občania nie sú informovaní o termínoch 
zberu bioodpadu, nie sú  distribuované harmonogramy tak, ako po minulé roky. 
 
Ing. Sýkorčin informoval o spôsobe a realizácii zberu odpadu. Preverí termíny vyvážania  bioodpadu. 
 
Ing. Boc informoval, že v INFO boli zverejnené termíny odvozu bioodpadu. 
 
P. Zapaľačová požiadala o informácie, či je na Katastrálnom úrade v Trenčíne podaná blokácia na 
parcely na Kožušníckej ul. č. 77,83,84,85. Nemá k dispozícii žiadny doklad o podaní blokácie. 
3.10.2006 bola vykonaná obhliadka uvedených parciel realitnou kanceláriou. Ako Mesto Trenčín 
postupuje v uvedenej záležitosti? 
 
P. Barčák sa vyjadril, že opätovne overí stav na Útvare majetku mesta MsÚ v Trenčíne. Podľa jeho 
informácií bola blokácia na uvedené parcely  podaná. 
 
P. Zapaľačová požiadala, aby sa v Rozpočte Mesta Trenčín zmenila sadzba dane za garáže z 30,- 
Sk/m2. Je to suma, ktorá je pre občanov  vysoká a zodpovedá  dani za nebytové priestory pre 
podnikateľské účely.  
 
P. Masaryk žiada, aby bol  miestny rozhlas viac využívaný pre oznamy. Konanie dnešného 
zasadnutia VMČ Západ nebolo ohlásené prostredníctvom rozhlasu.  
Položil otázku, prečo sa nezrealizoval most za mestom Trenčín? „Urobilo sa za 4 roky málo pre 
obyvateľov“.  
 
P. Barčák sa vyjadril, že v súčasnosti sa vykonávajú štúdie na základe noriem EÚ. Všetko vyžaduje 
čas a financie. Poslanci  MsZ  v Trenčíne  v tomto volebnom období schválili použitie finančných 
prostriedkov na realizáciu viacerých investičných zámerov v prospech obyvateľov mesta. 
 
Ing. Boc uviedol, že projektová dokumentácia pre realizáciu výstavby mosta je hotová  a v roku 2007 
môže začať výstavba. Investorom je Slovenská správa ciest, š.p., Bratislava. Výsledok  prípravy je 
zreteľný po 2 rokoch úsilia, v Bratislave to trvalo 10 rokov.  



 
Ing. Sýkorčin vyjadril názor  na kritiku pána Masaryka, že „ kto chce vidieť zmeny, vidí ich, kto ich 
nechce vidieť, nevidí ich“. 
 
P. Barčák žiada, aby boli podávané relevantné informácie i zo strany obyvateľov, ktorí si ich 
podávajú medzi sebou. Často ide o neslušné a arogantné poznámky na adresu poslancov, ktorí sa 
snažia realizovať požiadavky občanov. 
 
P. Honová položila otázku, či sa v Rozpočte Mesta Trenčín na rok 2007  uvažuje s rekonštrukciou 
ulíc v „nových“ Zlatovciach. Obchodná ul. je v katastrofálnom stave,  na Ul. Vlárska nie je dokončená 
rekonštrukcia. 
 
P. Boc uviedol, že v každom roku je vyčlenených cca 20 miliónov  Sk na súvislú údržbu  pozemných 
komunikácií. Je tu 115 km miestnych komunikácií, musí sa postupovať postupne, každoročne sa 
investuje do určitých častí tak, aby v priebehu 10 rokov boli cesty opravené. Ak sa to nebude robiť, 
budú cesty v takom stave, ako je v súčasnosti Ul. Široká. V pláne pre budúci rok je Ul. Široká 
prioritou. Ul. Obchodná je zberná  dopravná komunikácia  celej časti Zámostia, je potrebná aj jej 
oprava. 
 
P. Strápek uviedol, že bolo vykonané  oplotenie pozemku v Zlatovciach, na ktorom má byť cintorín. 
Kedy  tu bude  možné pochovávať?  
 
P. Barčák  uviedol, že ak to je zo zákona možné, bude snaha, aby sa tento pozemok využil na účel 
cintorína. Prebiehajú pravdepodobne  schvaľovacie konania v rámci zákona, preto treba istý čas 
počkať. Je za to, aby tu bol cintorín zrealizovaný. 
 
P. Honová žiada, aby bola  na cintoríne osadená tabuľa zakazujúca pohyb psov, odhadzovania smetí 
a vjazdu automobilom. 
 
Ing. Kočiščák sa vyjadril, že niekoľko rokov žiada, aby bola rekonštruovaná Ul. Veľkomoravská. 
Ako sa bude toto riešiť? 
 
P. Barčák uviedol, že riešenie vyžaduje podľa neho cca 15 miliónov Sk. V budúcom roku ppd. 
nebude možné zrealizovať opravu tejto ulice, ale bude snaha o jej  realizáciu počas nadchádzajúceho  
volebného obdobia. Výrub stromov v tejto ulici je prekonzultovaný s ÚŽPD MsÚ v Trenčíne a mal by 
byť v budúcom roku. 
 
Ing. Sýkorčin vyjadril názor, že prvým krokom by malo byť odstránenie stromov - čerešní, ďalej je 
treba vybudovať verejné osvetlenie, atď... . Prioritou je už spomínaná Ul. Široká. 
 
P. Zapaľačová položila otázku, prečo nie je osadený prístrešok na zastávke BUS pri MEDIK 
CENTRE. 
 
P. Barčák uviedol, že v odpovedi na  túto požiadavku z predchádzajúceho  zasadnutia VMČ Západ je 
uvedené, že osadenie prístrešku bude realizované do konca tohto roku.  
 
P. Dzian upozornil na problém  psích exkrementov počas zimného obdobia. Niektorí majitelia psov 
zakopávajú exkrementy do snehu na pozemkoch iných občanov. Pri odhŕňaní chodníkov potom musia 
aj tí, ktorí nevlastnia psov prichádzať do styku s exkrementami. Požiadal o kontroly zo strany MsP 
v Trenčíne. 
Upozornil na fajčenie žiakov, ktorí  pri odchádzaní zo ZŠ na zastávke pri ÚSPECHU fajčia na 
verejnom priestranstve. 



Vo večerných hodinách, keď ešte ľudia dochádzajú z práce domov,  je i po zmene grafikonu  
zaradených málo spojov do Zámostia z centra mesta, resp. z autobusovej stanice. Občania musia  tiež  
často využívať medzispoje, čím sa  cestovanie predraží. 
Bolo by vhodné zosúladiť vlakové a autobusové spojenia, aby mali  občania možnosť vybrať si 
vhodný  vlakový, či autobusový spoj. 
Upozornil na výtlk na križovatke Ul. Bavlnárska – Ul. Kožušnícka. V zimnom období nebude 
viditeľný a bude sa ešte viac prepadávať, preto žiada o jeho odstránenie. 
 
P. Barčák uviedol, že Ing. Švajdleník z ÚŽPD MsÚ v Trenčíne  vie o probléme výtlkov. Je 
v kompetencii Mestského úradu v Trenčíne, aby kontroloval výkon práce firiem, ktoré zabezpečujú 
práce pre Mesto Trenčín. 
Najväčší problém v Zámostí  so „psíčkarmi“, ktorí nerešpektujú VZN o chove psov, je na  sídlisku 
Kvetná. Je potrebné upozorňovať na toto MsP v Trenčíne na tel. č. 159 - bezplatne.  
Čo sa týka MHD v Trenčíne, nastalo isté  zlepšenie, ktoré bude možné posudzovať do januára 2007, 
kedy bude vyhodnotená súčasná prevádzka. 
 
Ing. Boc sa vyjadril, že autobusové prepojenie MHD v meste  je  podľa platného grafikonu vhodne 
riešené. Nie je možné, aby bolo vyhovené každej požiadavke občanov. Je to v súčasnosti  
najvhodnejší kompromis. Pokiaľ by Mesto Trenčín chcelo mať zabezpečených viac spojov pre 
obyvateľov, bolo by to na úkor finančných prostriedkov z iného finančného  balíka, napr. 
z rekonštrukcií ulíc a pod... . 
 
Občianka požiadala o zdôvodnenie, prečo  niektorými spojmi MHD, ktoré vykonávajú prázdny spoj 
smerom zo SAD, a.s., do iných častí mesta, nemôžu cestovať občania. Autobusy jazdia prázdne, 
nedalo by sa nimi zabezpečiť prepravu? 
 
P. Barčák informoval, že ide o striedanie liniek, kedy musia byť jednotlivé autobusy v určenom čase 
na inom mieste odkiaľ vykonávajú  spoj. Keby sa realizovala preprava cestujúcich  týmito spojmi, 
nemohlo by byť zabezpečené, vzhľadom na množstvo cestujúcich, aby v určenú hodinu boli autobusy 
na stanovisku, odkiaľ tento spoj začína. 
 
Občianka vyjadrila spokojnosť s tým, že žiaci škôl  z Ul. Širokej, môžu už cestovať bez problémov 
do inej časti mesta, vďaka novému grafikonu MHD. 
 
 
 

Na záver pán Martin Barčák, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie výboru. 
 
 

Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční 
29.11.2006 o 15.30h 

v KD Istebník. 
 

 
Martin Bar čák 

predseda VMČ Západ, v.r. 
 

 
Zapísala : Viera Štefulová, dňa 31.10.2006 


