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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 16.12.2009 v Kultúrnom stredisku 
Zlatovce. 

 

 
Prítomní:       Prítomní:     
    
poslanci:         

p. Vladimír Poruban       hosť: p.Galbavý, MsP ospravedlnený 

p. Tomáš Vaňo  

p. Mgr. Ladislav Pavlík 

p. Martin Barčák 

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
       Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.  

Na zasadnutie VMČ bola predložená na prerokovanie žiadosť útvaru majetku mesta –  

- žiadosť pána Fortunu o predĺženie prenájmu pozemku vedľa objektu Pošty v Záblatí na 
dobu 2 rokov. 

   Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporu čili vyhovie ť žiadosti    
o pred ĺženie nájomnej zmluvy. 

Požiadavky ob čanov a poslancov:  
 
P. Poruban  zhrnul činnosť mesta v mestskej časti Západ – hlavne realizácia a oprava 

ulíc Malozáblatská a Široká. Ďalšie práce a akcie sú vzhľadom na nevyhovujúce počasie 
pozastavené.  

 
Zároveň prečítal odpovede na požiadavky vznesené na predchádzajúcich 

zasadnutiach.  
 

V Záblatí pri stavebnej firme Marček bola vznesená požiadavka zriadenia prechodu podobne 
ako pri Zlatovskej stanici. Táto otázka je v riešení s dopravným inšpektorátom. 

Otázka možnosti financovania vybudovania vodovodu pre výstavbu 28 rodinných domov „Ku 
kyselke“. Táto investičná akcia nie je v rozpočte pre rok 2009.  Pán viceprimátor Vaňo 
prisľúbil, že dá požiadavku na zaradenie tejto investičnej akcie na rok 2010. 
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P. Masaryk  upozornil, že chodník od železničného mosta vedúci popri železnici je ťažko 
priechodný a zasahujú do neho konáre zo susedných záhrad. Vlastník pozemku bol vyzvaný 
na pravidelnú starostlivosť o zeleň. Úprava zelene bola vykonaná nedostatočne.  

Otázka týkajúca sa dĺžky zelenej na prechode pre chodcov na Bratislavskej ulici – zelená je 
určená len na oznámenie možnosti vstupu do vozovky, signalizácia pre automobily počíta aj 
s prechodom cez prechod i počas červenej.  Predĺženie zelenej nie je potrebné. 

Občania navrhli zjednosmernenie Jahodovej ulice. Toto zjednosmernenie je vzhľadom na 
súčasný stav povrchovej úpravy podmienené jej komplexnou rekonštrukciou. Na túto 
rekonštrukciu nie sú v dohľadnej dobe vyčlenené finančné prostriedky. 

Požiadavka na Ulica Súhrady je pre chodcov s kočíkmi nepriechodná. Táto investičná akcia 
nie je spracovaná v aktuálnom programovom rozpočte. 

Otázka, prečo sa nepoužívajú spomalovače – odpoveď komisie ŽP dopravy a investícií – 
neodporúča realizovať spomalovacie prahy z odnímateľných segmentov. Odporúča 
realizáciu trvalých zariadení – viď spomalovač pri bytovom dome Rivus na Zlatovskej ceste. 

Aktuálne požiadavky poslancov a ob čanov:  

P. Bečár – Na ulici Jahodovej je povolená výstavba rodinných domov. V súčasnosti je cesta 
prašná, pripravuje sa jej rekonštrukcia. Vznikla nová aktivita – poskladať sa po 10.000 sk.  

Nové rodinné domy sa osádzajú vyššie, vraj podľa nového projektu cesty. Bojí sa, aby 
jestvujúce rodinné domy neboli moc utopené a aby ich nevytápalo. 

Úroveň komunikácie sa asi musela prispôsobiť výške osadenia kanalizácie. Cesta však bude 
odvodnená do kanalizácie a nebude vytápať priľahlé pozemky. 

P. Vaňo   Zajtra je jedným z bodov programu rokovania Mestského zastupiteľstva - 
Navýšenie základného imania TVK. Na budúci rok sa chystá realizácia odkanalizovania 
zvyšných častí mesta Trenčín – z väčšej časti ulíc na Zámostí – o tieto peniaze sa uchádzajú 
TVK, je to spolufinancované zo zdrojov EÚ z kohézneho fondu. S realizáciou vy sa malo 
začať v lete, najneskôr na jeseň 2010. Jedná sa o odkanalizovanie ul. Psotného, Jahodová, 
M. Slovenskej, Kasárenská, Istebnícka, ... 

Na zasadnutie VMČ po novom roku prizveme zástupcu TVK na bližšie vysvetlenie. 
Ukončenie sa uvažuje do 2013.    

P. Jánský  – Teraz je najvyšší čas priniesť projekt ulice Jahodovej. Bolo by vhodné priniesť 
projekt na januárové zasadnutie VMČ. 

P. Horňáková  – Pýtala sa na rekonštrukciu objektu Kultúrneho strediska Istebník, vzniesla 
rovnako požiadavku na možnosť nahliadnutia do projektu rekonštrukcie na budúcom 
zasadnutí VMČ. 

P. Pleško  – chodník zo Zlatovskej k Seku je v zlom stave, nedá sa po ňom chodiť, chodci 
musia chodiť po ceste.  

Pri trafostanici bol strašný neporiadok, stala sa tam čiastočná náprava, ale okolo plota je 
burina a neporiadok. 
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Zastávka pri 4. ZŠ nie je prestrešená. 

Vaňo – v Záblatí už sa robí prístrešok, pri IV. ZŠ bude v priebehu januára vybudovaný 
prístrešok, vzhľadom na úzky chodník sa bude musieť osadiť na objekt školy.  

Na súvislé opravy je na budúci rok vyčlenených 20 mil Sk. Pripraví sa zoznam opráv, aby sa 
čo najskôr dali realizovať. 

P. Meravý  –  Je potrebné zriadiť prechod pre chodcov pri kruhovom objazde pri Lidli. 

Rozvodná skriňa nebezpečne osadená na zástavke oproti Old Herold.   

Navrhuje vybaviť zákaz vjazdu – ulička od Zlatovského cintorína.   

Z Hanzlíkovskej ulice sa stala Rally ulica – autá tam jazdia veľkou rýchlosťou. Požiadavka na 
MsP – častejšie kontroly.   

Problém – MsP nemôže merať rýchlosť, to môže len štátna polícia.   

P. Panáková  (správca KS Zlatovce) – kritizuje projekt rekonštrukcie objektu KS Zlatovce. 

Barčák - Prioritou rekonštrukcie bolo vybudovanie sociálneho zázemia, kotolne a možnosti 
využívania parku. Na pár akcií do roka to zázemie stačí. V suteréne reálne nemôže byť 
kuchyňa. Podarilo sa oživiť toto kultúrne zariadenie, iné kultúrne strediská v meste zanikajú. 

Pán   - Celá ulica Stárkova, Kožušnícka, Vážska, Zlatovská, už ¾ roka nedostávajú info.  

    - Na Stárkovej ulici chýba chodník, pričom je to frekventovaná ulica. 

P. Barčák  -   v rámci modernizácie železnice bude Stárkova ulica bez dopravy.  

             -  Chodník z cestného mosta na jednej aj druhej strane – prerastá burina a kríky, 
nedá sa tam prejsť. 

Pani       - Chodník na Vážskej ulici z Bratislavskej na pravej strane – je v dezolátnom stave.  

         - Konečne je v decembri po 50 rokoch v tejto sále teplo. 

V súčasnosti prebieha výber dodávateľa na prvú etapu rekonštrukcie v priebehu roku 2010.  

Pán   Na konci Istebníka – križovatka ul. Chotárna, Istebnícka, na autobusovej zastávke 
parkujú autá, je potrebné značkou obmedziť parkovanie.  

 

P. Barčák  

– opätovne požaduje odpoveď, akým spôsobom sú riešené reklamácie na kvalitu 
údržby po súvislých opravách komunikácií (rozkopávky).  

– Ľudia si opakovane sťažujú na spád kukuričných pliev v okolí sila a na nadmernú 
hlučnosť hlavne v letnom období. 

– Predložil tému na diskusiu - program Kultúrneho leta. Kontaktovali nás ľudia, aby sa 
predĺžila dĺžka kultúrnych akcií.    
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P. Sykor čin   

– Zlatovčania dostali najviac finančných prostriedkov z mestských častí.  

– Rovnako upozornil na problematiku rozkopávok, pri rozkopávkach sa používa 
pôvodný vykopaný materiál, po správnosti by ho mal odviezť a použiť nový, ktorý 
menej sadá. 

– Odporúčam spísať problematické prechody pre peších a prejsť s Kollárikom. 

Pán Jahodová ulica – odporúča vybudovanie komunikácie a sietí – už je tam 8 
novostavieb a má pribudnúť 4-5 ďalších.  

Barčák    Trend mesta je však taký, že komunikácie a siete vybudujú stavebníci a odovzdajú 
mestu za symbolickú cenu. 

P. Kopecký   Nadviazal na októbrové zasadnutie VMČ – problém sprístupnenia pozemkov 
v areáli na Kasárenskej ulici  

P. Vaňo  Informoval, že bola obhliadka lokality s perspektívnym dodávateľom a navrhli 
technicky jednoduché riešenie. Je potrebné sa ozvať v januári.  

 
 
 
 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť. 
Ďalšie zasadnutie VMČ bude  27 januára 2010  v Istebníku. 

 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 5.01.2009 
 
 

        Vladimír Poruban 
                               predseda VMČ Západ 


