
  

Z Á P I S N I C A 
 
Z mimoriadneho zasadnutia Výboru mestskej časti ZÁPAD, konaného dňa 30.11.2005 

v Kultúrnom dome v Zlatovciach 
 

Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci: 
P. Martin Barčák      Ing. Anton Boc 
Ing. Štefan Sýkorčin  
P. Vladimír Poruban      
––––––––––––––––––––––––––––– 
Mgr. František Országh – náčelník MsP Trenčín 
p. Miroslav Galbavý – MsP Trenčín 
Ing. Mária Pauschová - garant 
Bc.Viera Štefulová, zapisovateľka  
 

 
 Na úvod pán Martin Bar čák, člen VMČ Západ, privítal všetkých 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. Poruban  

- tlmočil sťažnosti občanov bývajúcich na Ul. Hlavnej, ktoré sa týkajú prejazdu 
kamiónov po uvedenej ulici, žiada stanovisko UŽPD za akých podmienok je možný 
prejazd kamiónov, pretože dochádza k haváriám na potrubiach / plyn / 

 
 
P. Masaryk  

- žiadal vysvetlenie prečo o rozpočte Mesta Trenčín nie sú občania informovaní na 
verejných zasadnutiach  

- navrhol, aby daň z domov  a bytov bola odstupňovaná podľa kategórií  
- spýtal sa ,čo sa v rámci volebného programu p. Barčáka dosiahlo? 
- žiada, aby  termíny zasadnutia VMČ boli vyhlasované cez miestny rozhlas tesne pred 

zasadnutím VMČ a nie týždeň vopred 
- žiada, aby sa všetky  odstávky vody a elektriny hlásili cez miestny rozhlas 

 
P. Barčák  

- vyjadril sa, že oznámenia o konaní  zasadnutia VMČ sú k dispozícii v INFO a vo    
vývesných skrinkách 

- informoval, že ako člen kultúrnej komisie sa podieľa na rozvoji kultúry v miestnej 
časti Západ, je spokojný, že sa podarilo presadiť niektoré veci 



  

 
 
Ing. Sýkorčin  

- znovu informoval, že zasadnutia VMČ  Západ sa konajú každú poslednú stredu 
v mesiaci, je na každom občanovi, aby si to pamätal 

- vyhlásenia o odstávke el. energie a vody sa vykonávajú, niektoré odstávky sú z dôvodu  
havarijného stavu a tie sa musia riešiť okamžite, takže nie je možné ich vopred ohlásiť 

 
P. Šiška  

- reagoval, že rozhlas je potrebný a mal by dať rozšírený do Nových Zlatoviec, je proti 
jeho zrušeniu 

 
P. Barčák  

- konštatoval, že pred 3 rokmi bol rozhlas nefunkčný, v tomto čase je kompetne 
opravený , je nová rozhlasová ústredňa, je funkčný. Je snaha rozšíriť signál do Nových 
Zlatoviec 

- termíny zasadnutí VMČ sa budú vyhlasovať v dostatočnom časovom predstihu 
 
P. Honová  

- vyjadrila spokojnosť s prácou VMČ Západ i keď sú ešte niektoré požiadavky 
nevybavené 

 
P. Martiška  

- upozornil na úsek cesty v ulici vedľa p. Machunku. Mal by byť určený len pre chodcov 
a cyklistov, cesta by mala  byť označená dopravným značením „zákaz vjazdu“ 
z obidvoch strán, čo by znamenalo zrušenie jednosmernej ulice  

 
P. Barčák 

- považuje toto riešenie za podnetné, bude iniciovať vyriešenie  tohto problému 
 
Ing. Sýkorčin  
      -     bude podnet p. Martišku prezentovať na komisii dopravy 

- čo sa týka miestneho rozhlasu, upozornil, že v budúcnosti bude rozhlas zastaralé 
médium, vzhľadom na to, že v súčasnej dobe sú už modernejšie spôsoby komunikácie 
a považuje za zbytočné  rozširovanie  rozhlasu do Nových Zlatoviec 

 
P. Zapaľačová 

- položila otázku, čo sa bude diať s odpadom , ktorý zostal na Kožušníckej ul. po      
odvoze kontajneru 

- žiada preverenie stavu vybavenia žiadosti, ktorá sa týka záhrad priľahlých k bytovkám 
Vyjadrenie Katastrálneho úradu zo dňa 29.5.2004  bolo také, že chybu pri delimitácii 
urobilo Mesto Trenčín, pretože pozemky nezahrnulo do svojho majetku. 
Dňa 20.10.2004 bola podaná žiadosť na MsÚ v Trenčíne, na ktorú neobdržala 
odpoveď.  Prečo nebola dodržaná lehota vybavenia žiadosti?  
 

- dňa 27.4.2005 bola podaná žiadosť na ÚAS MsÚ v Trenčíne č.j 35414/05, kde žiadajú 
občania zachovanie verejnej oddychovej zóny príp. obytnej zóny. Kde sa tento list na 
MsÚ nachádza? 



  

- žiada, aby bol mesto dalo blokáciu na tento  majetok, aby OZETA nemohla s týmto 
majetkom nakladať 

 
Ing. Sýkorčin  
     -      navrhol , že tieto žiadosti budú preverené v rámci interpelácií na  zasadnutí MsZ  

v Trenčíne 
      
P. Barčák     

- požiadal p. Zapaľačovú, aby sa dostavila na MsÚ v Trenčíne, kde spoločne    
preveria situáciu 

 
P. Jánsky 

- žiadal informáciu v akom stave je realizácia kanalizácie na Ul. Jahodovej? Projekt je 
hotový. 

- navrhol, aby  v časti Istebník /zatáčka/, bol vybudovaný  cca 20m úsek chodníka pri 
dome /  p. Gregušová/, je to najnebezpečnejšie miesto pre chodcov 

- medzi domom č. 17 a 19 na Istebníckej ul. neodteká kanalizácia, je treba to riešiť 
 
P. Barčák 

- informoval, že Ul. Jahodová – kanalizácia  je v investičných akciách prioritou č. 1. 
 
P. Barčák 

- podotkol, že je potrebný odborný názor dopravného inžiniera, následne  treba 
vypracovať štúdiu 

-  
P. Habánek 

-  pripojil sa k požiadavke p. Jánskeho, informoval, že občianske združenie dalo 
požiadavku na Obv. úrad cestnej dopravy, aby bola stanovená v úseku spomínanej  
cesty rýchlosť 40km/ hod. Dopravný Ing. p. Kolárik sa vyjadril, že treba vybudovať 
chodník, pretože obmedzenie rýchlosti nie je riešením. 

- štúdia na rekonštrukciu Kultúrneho domu je vypracovaná, požiadal o informáciu, či je 
počítané v rozpočte na budúci rok s čiastkou na projekty 

 
P. Barčák 

- informoval, že čiastka  na projekty pre budúci rok je navrhovaná v návrhu rozpočtu 
pre rok 2006 

- rekonštrukcia bude riešená v 2. etapách  / 1. etapa : statická doprava, služobňa MsP, 
ihrisko/ 

 
P. Jánsky 

- žiadal informáciu ako je to s rekonštrukciou Pomníka padlých hrdinov 
 
Ing. Sýkorčin 

- informoval o prísľube strediska cintorínskych služieb, že rekonštrukcia pomníka bude 
realizovaná z príspevku od štátu, žiaľ nepodarilo sa to, bude naďalej vyvíjaná snaha 
o doriešenie rekonštrukcie tohto miesta. V tomto roku sa podarila obnova hrobky 
Medňanského na cintoríne v Istebníku 

 
 



  

P. Gračka – Orechové 
- poukázal na zlý postup pri kolaudácii chodníka na Vlárskej ul. dňa 22.11.2005 .Ako 

inicátor petície poukázal na nedostatky a závady na tejto ulici / chodníky sú vysunuté 
do krajnice a nemajú príslušné rozmery, stredová čiara a  krajové čiary sú 
neprestriekané, rádius nemá správny rozmer.... / stav trvá od 9/2005, sú tam dopravné 
kolízie. Po viacerých  jeho upozorneniach na UŽPD MsÚ v Trenčíne a konzultáciách 
s pracovníkmi sa stav neupravil.  
Firma Gala nikdy predtým neprevádzala práce na takejto stavbe, prečo sa pre túto inv. 
akciu nevybrala iná firma, ktorá má skúsenosti a dobré referencie? Ako prebiehalo 
výberové konanie? Prečo napriek jestvujúcim závadám bolo odovzdané oznámenie na 
Ob. úrad cestnej dopravy  a SOcÚ o kolaudačnom konaní? Je poškodený majetok 
mesta. Aký bude ďalší postup? 

- poukázal na zlý  stav  autobusových zastávok 
 

Ing. Sýkorčin 
- informoval, že bol nariadený stavebný dohľad, stavba nie je skolaudovaná, lebo nie sú 

odstránené závady 
- informoval, že pre výberové konanie sú určené kritériá Zákonom pre verejné 

obstarávanie / cena, čas/, ktoré rozhodujú pri výbere dodávateľa 
 

P. Zapaľačová 
- položila otázku ako je zabezpečená kontrola zo strany stavebného dozoru, keď 

dochádza k takýmto situáciám 
- požiadala o informáciu aká je plánovaná výška dane z nehnuteľností podľa rozpočtu 

na r. 2006 
 
P. Barčák 

- informoval, že daň z nehnuteľností je v Trenčíne najnižšia zo všetkých krajských miest 
- informoval, že rozpočet sa bude schvaľovať na zasadnutí MsZ dňa 15.12.2005 
 

P. Fraňová 
- vyjadrila nespokojnosť so situáciou na Ul. Hlavná, kde prechádzajú kamióny,  

pravdepodobne toto prispieva k haváriam na plynových a vodovodných potrubiach 
- žiada kontrolu zo strany MsP 

 
P. Galbavý 

- kontrolou prejazdu motorových vozidiel na štátnych cestách / diaľniciach / je poverená 
štátna polícia 

- MsP kontroluje povolenú rýchlosť na  uvedenej ulici, v úseku, ktorý jej prináleží 
kontrolovať  

 
P. Masaryk 

- požiadal o informácie ohľadom poukážkového systému na kultúru  
 
P. Barčák 

- ide o tzv. voucher systém – systém, v ktorom občania budú môcť platiť za jednotlivé 
kultúrne a športové služby poukážkami v hodnote podielu oprávnených občanov, 
z určitej rozpočtovej položky 

 



  

P. Habánek  
- požiadal, aby poslanci VMČ Západ iniciovali dokončenie inv. akcií na Ul. Vlárska 

 
Ing. Sýkorčin 

- informoval, že finančné prostriedky  na túto akciu sú vyčerpané, cestou MHSL budú 
realizované niektoré práce súvisiace s touto akciou 

 
P. Gračka 

- položil otázku, či linka č. 13 nebude premávať cez Istebník 
 
Ing. arch. Rožník 

- požiadal o informácie k riešeniu požiadaviek z minulého zasadnutia VMČ 
- predložil nasledovné požiadavky :  
a) je možné využívať plochu vývesnej tabule pri KD pre  zverejňovanie informácií 

Združenia občanov Istebníka a Orechového ? 
b) ako bude likvidovaná čierna skládka odpadu pri diaľnici? / dosledovať vlastnícke 

vzťahy  na pozemkoch /  
c) informovať občanov o plánovaných investičných akciách v dostatočnom časovom 

predstihu 
d) prerobiť grafikon spojov – na posilnenie prepravy MHD medzi Istebníkom a 

Zlatovcami 
 
P. Barčák 

- informoval, že rokovanie so SAD, a.s. Trenčín bude za účasti – zástupca Združenia 
občanov 

- uviedol, že používanie vývesnej skrinky upravuje VZN, preverí u prednostky MsÚ, či 
je možné využívanie tejto plochy pre potreby neziskového združenia 

 
Ing. Sýkorčin 

- informoval, že sa uskutočňuje  výberové konanie na spracovanie generelu odpadových 
vôd na celom území mesta Trenčín, zisťuje sa skutkový stav a  bude spracovaný návrh 
na nové riešenie 

 
P. Barčák 

- uviedol, že trend realizácie prioritných  investičných akcií v mestskej časti Západ  
oproti minulosti stúpa a  snaha VMČ Západ bude smerovať k naplneniu zámerov 
a požiadaviek občanov 

-  
P. Šujanová 

- upozornila na nedodržiavanie povolenej rýchlosti na Ul. Hanzlíkovská 
- vyjadrila nespokojnosť s oplotením cintorína / je vpadnuté do cintorína / a vjazd áut 

priamo do cintorína / osadiť zákazovú značku / 
 
Mgr. Országh 

- informoval o kompetenciách MsP 
 

P. Barčák 
- uviedol, že plot cintorína bol opravený iba provizórne, na opravu musia byť vyčlenené 

finančné prostriedky, bude sa to riešiť 



  

 
 
 
P. Samák – Majerská ul. 

- cesta smerom do AOZ je nebezpečná – autá jazdia rýchlo, navrhol, aby bola na 
uvedenej ulici prikázaná 40 km/h rýchlosť 

 
Mgr. Országh 

- navrhol , aby občania , čo sa týka tejto veci, dali písomný podnet Ing. Kolárikovi  
 
P. Barčák 

- doporučil spísať petíciu k uvedenej veci 
 
P. Zapaľačová 

- položila otázku, či sú plánované zmeny v územnom pláne mesta  / výstavba v Zámostí/ 
 
Ing. Sýkorčin, P. Barčák 

- informovali, že ÚP SÚ Trenčín je vyvesený v zasadacej miestnosti č. 101 na MsÚ 
v Trenčíne 

- posledná zmena ÚP sa týkala  Priemyselného parku v Zámostí 
 
 
 
3. Žiadosti  
 
Ing. Mária Pauschová – garant VMČ Západ predložila nasledovné žiadosti: 
 

a) žiadosť o stanovisko k prevádzkovému času 
 

Názov prevádzkarne:  Original Regal – pohostinská činnosť 
Adresa prevádzkarne: Bratislavská 119, Trenčín 
Prevádzkovateľ: Marcel Mišák, Bratislavská 119, Trenčín 
Navrhovaný prevádzkový čas:   Po – Štv         od  8,00 hod.   do 24,00 hod. 
            Pia  od  8,00 hod.   do 03,00 hod. 
      So  od 15,00 hod.  do 03,00 hod. 
      Ne  od 15,00 hod.  do 24,00 hod. 
     

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil povolenie prevádzkového času  pre 
Original Regal, Bratislavská 119, Trenčín podľa predloženej žiadosti, skúšobne na dobu 
dvoch mesiacov. 
 
 

b) Žiadosť ÚPM MsÚ v Trenčíne  o návrh  pomenovania novej ulice v súlade s § 2b 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 13 vyhlášky MV 
č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných  verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb. 

Ide o ulicu v novej štvrti obytných domov v k.ú. Záblatie / pri Trenčianskej univerzite/ 
Žiadosť  obyvateľov uvedenej ulice o pridelenie názvu ulice bola doručená na MsÚ 

v Trenčíne. 



  

 
 
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil zverejniť prostredníctvom miestneho 

rozhlasu uvedenú žiadosť s tým, že návrhy občanov budú odovzdané správkyni 
kultúrneho domu v Zlatovciach a po vyjadrení p. Vagoviča sa VMČ vyjadrí k návrhom 
občanov. 
 Návrh názvu ulice bude prerokovaní na zasadnutí MsZ v Trenčíne vo februári 
2006. 

 
 

 
Na záver pán Martin Barčák, člen VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie výboru.  
 

Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa z dôvodu Vianočných a Novoročných 
sviatkov uskutoční na MsÚ v Trenčíne dňa  14.12.2005 o 15,00 hod. v zasadacej 
miestnosti č. 101. 
 
 
 
 
 
                           Martin Barčák,v.r.  
                člen VMČ Západ  
         
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Viera Štefulová, dňa 6.12..2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


