
  

Z Á P I S N I C A 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti ZÁPAD, konaného dňa 31. augusta 2005 
v Kultúrnom dome Záblatie 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ing. Štefan Sýkorčin     p. Martin Barčák    
Vladimír Poruban      Ing. Anton Boc  
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Mária Pauschová, garant VMČ 
Renáta Špaleková, zapisovateľka  
 

 
 Na úvod Ing. Štefan Sýkorčin, člen VMČ Západ, privítal všetkých prítomných 
a otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1. Otvorenie  
2. Prerokovanie problematiky súvisiacej so Záblatským potokom  
3. Požiadavky občanov  
4. Prerokovanie žiadostí  
5. Záver  
 
 
2. Prerokovanie problematiky súvisiacej so Záblatským potokom  
 
Ing. Sýkorčin uviedol, že predmetom dnešného rokovania bude problematika Záblatského 
potoka, ktorého sa zúčastní Ing. Koščal, riaditeľ Povodia Váhu, aby mohol vysvetliť, aká je 
situácia a zodpovedať na prípadné otázky občanov.  
Informoval, že boli dané požiadavky na čistenie Záblatského potoka. Na obchôdzke riaditeľ 
Povodia Váhu prisľúbil jeho vyčistenie, čo však nie je jednoduché, pretože sa musí robiť 
hlavne v prekrytej časti špeciálne a s realizáciou by sa mohlo začať na budúci rok. Riaditeľ 
tvrdí, že nie je možné, aby problém zatekania rodinných domov v Záblatí, bol dôsledkom 
zvýšenej hladiny potoku. Druhý problém, prečo preteká toľko vody Záblatským potokom je 
to, že steká veľa dažďových vôd z polí a meliorácia, ktorá bola vykonaná v niektorých 
častiach, je pravdepodobne už nefunkčná a nevie, či poľnohospodárske družstvo túto vec 
nejako zmení. Z toho dôvodu poprosil riaditeľa družstva vysvetliť, ako to bude ďalej 
fungovať.  
 
P. Jánošík, riaditeľ poľnohospodárskeho družstva Zámostia, informoval, že klíma sa mení 
a spodná hladina vody je vysoká a určite nie je príčinou to, ako je deklarované, že je tento stav 
spôsobený nejakou veľkovýrobou.  Dovolí si tvrdiť, že prívalové dažde, ktoré nastali  v celej 
Európe, globálne otepľovanie a subtropická klíma, ktorá sa presúva z južnej Európy smerom 
na sever, môžu za tento stav.  Pôda sa obrába takým spôsobom, akým sa obrába a obilniny 
alebo rastliny vodu zadržiavajú.  
 
Ing. Koščál, riaditeľ Povodia Váhu, informoval, že dostal v priebehu tohto roka od mesta 
a taktiež od istej skupiny občanov požiadavku o vyčistenie Záblatského potoka. Vysvetlil, že 
nakoľko majú naplánované a rozrobené akcie na tento rok, nemohli pripraviť a zaradiť túto 



  

akciu v tomto akciu. Ďalšia vec je, že sa  v septembri a októbri ide robiť revízia vodného diela 
Trenčín – Piešťany a práve v súčasnosti znižujú hladinu v kanálovej  sieti a 2 mesiace budú 
všetci pracovníci robiť na tejto akcii,  ktorá sa robí raz za 20 rokov.  
Na obidva listy Povodie Váhu odpovedalo, že problémom potoka by sa zaoberali v roku 2006. 
Situácia sa nedá riešiť spôsobom, že sa vyčistí určitá časť, pretože potok má svoj spád, svoje 
koryto a je ho potrebné vyčistiť ešte spred železnice, aby sa tento spád dosiahol. Tiež je 
potrebné vedieť, že keď sa potok vyčistí, neznamená to, že na ďalšie obdobie bude 
v normálnom technicky prevádzkovo bezproblémovom stave, ale postupom času sa bude 
znova zanášať a zarastať.  
Povodie Váhu bude požadovať spoluprácu mesta a poľnohospodárskeho družstva v tom 
smere, že je problém s nánosmi, kde ich umiestniť, pretože povodie nemá na to lokality a 
priestory.  
Na záver poznamenal, že nateraz nie je v technických ani finančných silách a možnostiach 
Povodia Váhu, aby sa vedeli o tieto potoky starať tak, aby boli úplne bez nánosov.  
 
Občianka poprosila kompetentných pozrieť sa, ako kanál naozaj vyzerá. Tiež upozornila, že 
každý rok má zatopenú pivnicu a musí v nej chodiť v gumákoch. Kedysi sa kanál čistil a teraz 
keď je modernejšia technika, nechápe, prečo sa to nedá. Taktiež občania musia kosiť kanál 
a pritom v minulosti to robili pracovníci Povodia Váhu.  
 
P. Dlesk požiadal vyčistiť zanesený kanál (vedľa trate, posledný dom na ceste smerom na 
Malé Záblatie, za pozemkom p. Dleska).  
 
Ing. Koščal vysvetlil, že nie všetky kanále spravuje Povodie Váhu a myslí si, že tento tiež nie 
a preto je potrebné zistiť, kto je jeho správcom.  
 
Ing. Sýkorčin požiadal zistiť, kto je prevádzkovateľom kanála, o ktorom hovoril p. Dlesk 
a prisľúbil obhliadku kanála priamo v teréne, na základe ktorej by informoval útvar ŽP 
a dopravy, aby sa hľadalo riešenie.  
 
 
3. Požiadavky občanov  
 
P. Olah pripomenul, že pred mesiacom poukazoval na situáciu, ktorá je momentálne veľmi 
vážna na Kasárenskej ul. vo vzťahu k vybudovaným unimobunkám, je tam krízová situácia čo 
sa týka upchatia kanálu a veľmi silne vyhrotené medziľudské vzťahy. Z toho dôvodu chce 
vedieť, čo sa udialo uplynulý mesiac v tejto veci. Má k dispozícii aj list z krajského  úradu, že 
mesto v rámci vybudovania unimobuniek zriadilo čiernu stavbu, ktorá je nepovolená a je 
nariadené nové stavebné konanie.  Teraz je na VMČ, ako sa zachová pri ďalšom jednaní 
v rámci nového stavebného konania. 
 
Ing. Sýkorčin reagoval, že mestská polícia robí kontroly na Kasárenskej ul. Spýtal sa p. 
Galbavého, príslušníka MsP, aká je naozaj situácia v tejto lokalite. 
 
P. Galbavý informoval, že mestská polícia naposledy zaznamenala 2 výtržnosti na 
Kasárenskej ul. Jedna z nich smerovala až k lúpežnému prepadnutiu a vyhrážaniu sa zabitím, 
pri ktorej zákazníci pohostinstva ohrozovali s nožmi Rómov. Mestská polícia tam vykonáva 
pravidelné večerné obchôdzky, avšak bolo by dobré urobiť jedno opatrenie a to osadiť na 



  

začiatok, do stredu a na koniec unimobuniek  verejné osvetlenie, pretože je tam veľká tma 
a nie je vidieť, kto tam prichádza a odchádza.  
 
 
VMČ Západ žiada: 

1. preveriť kanalizáciu na Kasárenskej ul., jednak po technickej stránke, či je 
zanesená a po druhé, či je vôbec dobre nadimenzovaná.  

 
2. vybudovať verejné osvetlenie pred unimobunky na Kasárenskej ul.  

 
 
Občania sa zhodli, že Rómov treba rozmiestniť po celom mieste a nie kumulovať ich do 
jednej lokality, kde znepríjemňujú život občanom tam žijúcim. Taktiež požiadali 
skontrolovať, kto býva v unimobunkách, pretože je tam neustále vidieť nových ľudí.  
 
Ing. Sýkorčin navrhol, aby sa budúce zasadnutie VMČ konalo v Istebníku, aby sa tam 
prerokovala problematika na Kasárenskej ul. s tým, že sa navrhnú opatrenia na riešenie tejto 
situácie. 
 
–––––––––––––––––––––––– 
 
P. Miklovi čová, Ul. Dolné Pažite, upozornila, že na ulici po dažďoch stojí voda,  pretože 
pokladal sa tam nový asfalt a jedna časť cesty ostala vyššia (od križovatky po most) ako 
druhá. Pán Barčák jej tvrdil, že údajne v rámci kolaudačných závad, ktoré vznikli počas 
výstavby kanalizácie, by sa aj táto vec mala dať do poriadku. Ubehol však rok a nič sa nedeje.  
Ing. Sýkorčin prisľúbil preverenie tejto záležitosti.  
 
P. Brabec: 

1. poslanci MsZ obdržali služobné telefóny, avšak bývajú nedostupní.  
 
2. sa spýtal, dokedy sa budú riešiť kolaudačné závady, ktoré vznikli počas výstavby 

kanalizácie v Záblatie.  
 

3. skoro rok má pred domom (Záblatská ul. č. 110) chladničku a doposiaľ ju Považská 
odpadová spoločnosť  v rámci zberu neodviezla.  
Ing. Marková  reagovala, že preverí túto záležitosť.  

 
4. na Záblatskej ul. v zákrute stavia istý pán dom a na ceste býva odstavených 7 až 9 

dodáviek, ktoré zavadzajú v premávke. Poprosil mestskú políciu pozrieť sa na túto 
záležitosť. 

 
5. robila sa prípojka kanalizácie do Kultúrneho domu v Záblatí a pri telefónnej búdke 

zostalo všetko rozkopané, nedotiahlo sa to do konca.  
 

 
 
 

 
 



  

 
Občianka sa spýtala, či sa bude robiť niečo s chodníkom okolo cintorína po pravej strane zo 
Záblatia (dlažba bola rozkradnutá).  
 
Občan upozornil na nefunkčný rozhlas v Záblatí, hudbu počuť, hlas nie (funguje na 
križovatke a od cintorína na Bratislavskú ul.).  
 
–––––––––––––––––––––––– 
 
Nakoľko členovia VMČ Západ neboli uznášaniaschopní, prerokovanie žiadostí (majetkových 
prevodov) sa presunulo na budúce zasadnutie výboru. 
 
 
 
 
 

Na záver Ing. Štefan Sýkorčin, člen VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie výboru.  
 
 
 
 
 
 
 
                           Martin Barčák, v.r.  
                  člen VMČ Západ  
         
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 9.9.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                


