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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 18.8.2010 v Kultúrnom stredisku v 
Zlatovciach. 
 

 

Prítomní:       Neprítomní:      
   
poslanci:         

p. Vladimír Poruban         

p. Tomáš Vaňo           

p. Mgr. Ladislav Pavlík         

p. Martin Barčák 

p.  Zdeno Marousek, MsP     

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 VM Č boli predložené žiadosti útvaru majetku mesta na p rerokovanie: 

1.  Požiadavka na výpožičku pozemkov - časť parc.č. 980/1 – Ul. Zlatovská, pri OD Úspech pre 
Kultúrno-informačné centrum (KIC) za účelom umiestnenia propagačného stojanu, ktorého plocha bude 
využívaná na umiestňovanie informácií propagujúcich podujatia alebo produkty výlučne z oblasti kultúry 
a cestovného ruchu (ponuka kultúrnych, športových či spoločenských aktivít a pod.). 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporu čil schváli ť výpoži čku pozemku v zmysle  
predloženej  žiadosti. 

 
2.  Požiadavka na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Istebník na Kiššovej ulici - C-KN parc. č. 55/9 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 430 m2 pre MUDr. Jána Staňa a manž. Janu za účelom rozšírenia pozemku 
z dôvodu vzniknutej požiadavky vybudovať stanicu Rýchlej zdravotníckej pomoci s požadovaným 
množstvom parkovacích a garážových miest. 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporu čil predaj pozemku v zmysle  predloženej  
žiadosti. 

 
3.  Požiadavka na predaj nehnuteľnosti - pozemku na Kasárenskej ulici v k. ú. Zlatovce parc. č. 1404/4, 
zast. plocha vo výmere 124 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 1404/2, pre Petra Plevu - AUTOPEGA za 
účelom scelenia pozemkov a zabezpečenia si prístupu. 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporu čil predaj pozemku v zmysle  predloženej  
žiadosti. 

 
4.  Požiadavka o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov Staničná 
1062 v Trenčíne o predaj pozemkov v k.ú. Zlatovce vrátane spevnených plôch na nich: 

- parc.č. 982/1 ostatná plocha o výmere 2.952 m2, 
- parc.č. 982/9 ostatná plocha o výmere 33 m2, 

za účelom scelenia pozemkov a ich údržby. 
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Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporu čil predaj pozemku v zmysle  predloženej  
žiadosti. 

 
5.  Požiadavka o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti Žofie Sekerkovej o predaj pozemku v k.ú. 
Hanzlíková – časť parc.č. 663/5 o výmere cca 148 m2 (výmera bude upresnená GP) za účelom scelenia 
pozemkov. Ide o vysporiadanie pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada. 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporu čil predaj pozemku v zmysle  predloženej  
žiadosti. 
 

Predseda VM Č prečítal odpovede na otázky ob čanov obdržané od jednotlivých odborných útvarov 
mesta. 

Problémy, ktorých riešenie je v kompetencii Tren čianskeho samosprávneho kraja prednesie pán 
Pavlík ako poslanec za TSK vo forme interpelácie na  zasadnutí TSK, ktoré sa uskuto ční 25.8.2010.  

Aktuálne požiadavky poslancov a ob čanov:  

P. Bratko – Na požiadavku týkajúcu sa riešenia dopravy v Zlatovciach v rámci modernizácie železnice 
nebolo odpovedané. 
P. Guga – Na otázky týkajúce sa riešenia dopravy v rámci modernizácie železnice bolo odpovedané, že 
avizované stretnutie bude po vyriešení problematických bodov a po spracovaní plánu organizácie výstavby. 
P. Vaňo popísal riešenie dopravy na Zámostí po ukončení realizácie modernizácie žel. trate. 
P. Vaňo Otázky definitívneho dopravného riešenia sú v projektovej dokumentácii vyriešené. Otvorené je 
riešenie dopravy počas výstavby. Z týchto dôvodov bolo zastavené i stavebné konanie na území Trenčína. 
Problémové otázky sú v súčasnej dobe v riešení. Zmena organizácie dopravy počas výstavby by bez úprav 
polomerov a šírkových parametrov niektorých križovatiek a komunikácie spájajúcej Zlatovce s Istebníkom 
spôsobila závažné dopravné problémy.  Bez asanácie dvoch domov Na Kamenci nie je problém riešiteľný. 
Nakoľko kompetentní nevedia nájsť dohodu, definitívne riešenie bude asi v kompetencii budúceho 
zastupiteľstva. 
To je súčasný stav, pokiaľ sa nevyriešia zásadné problémy, je zbytočné sa k tejto téme vracať.  
 
P. Vaňo Na otázku pána Letašiho k nefunkčnej kanalizácii na ul. Malozáblatskej – mesto svoju úlohu splnilo, 
kanalizácia je vybudovaná a skolaudovaná, teraz je úloha investora odovzdať kanalizáciu do majetku mesta 
a do správy TVS. Problém je z dôvodu nesúhlasu ODI s dopravným riešením vyvolaným výstavbou novej 
lokality rodinných domov.   
 
P. Barčák  - súčasné zdržanie prípravy realizácie modernizácie železničnej trate nezhoršuje stav dopravy. 
Železnice by už radi stavali, ale my sa snažíme vyrokovať prijateľné podmienky  pre mesto, čo sčasti toto 
zdržanie spôsobuje.   
 
P. Poruban – Je to možno neuspokojivá odpoveď, ale v súčasnosti je zbytočné sa k modernizácii stále 
vracať, kým nebude predložený konkrétny dopravný návrh zo strany Remingu. 
 
23.00 
 
P. Žiačik  - pri posledných dažďoch sa prejavil problém Zlatovského potoka – podobne ako pred 8 rokmi. 
P. Vaňo – Správcom vodného toku je Povodie Váhu. Mesto Trenčín ho písomne vyzvalo na zjednanie 
nápravy. 
 
Pani Magda   

- kritizuje neporiadok na detskom ihrisku na Kvetnej – všade sú porozhadzované smeti 
- prečo tam ľudia chodia so psami 
- je tam hlučno po 22.00 
- nemôže sa na detskom ihrisku navŕšiť umelý kopec z hliny? Deti by ho využili hlavne v zime na 

sánkovanie 
P. Barčák   

- v zmysle zákona je detské ihrisko verejné priestranstvo, kde je zakázané fajčenie, vstup so psom 
a zdržiavanie sa v priestoroch ihriska po 22.00 hodine. Priestor bude označený tabuľkami, porušenie 
je možné pokutovať do výšky 20€.    

- Do mesiaca by sme na Kvetnej chceli urobiť poriadok 
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P. Pavlík - kopec hliny na detskom ihrisku na začiatku bol, z iniciatívy niektorých obyvateľov, ktorí 
argumentovali prašnosťou a krikom detí sa dal odviezť. Vtedy v r. 1993 sa vyzbieralo vyše 600 podpisov za 
zachovanie toho kopca.  
 
P. Barčák  - môžeme znovu otvoriť otázku navezenia zeminy a vytvorenia kopčeka. 
 
Pani – chce sa spýtať, prečo sa tak neskoro kosí, a keď sa pokosí, prečo sa tráva ihneď nezbiera. Chodníky 
sú celé zašpinené od trávy.  
 
Pani – dom smútku zostal schátraný.   
Zároveň poďakovala za skultúrnenie kultúrneho domu. 
P. Vaňo – hovoril so správcom cintorínov (Dvonč). Organizácia v dome smútku pri pohreboch je rozdielna 
podľa toho, či je pohreb spojený s omšou alebo nie. 
Rekonštrukcia domu smútku bude nárokovaná do rozpočtu pre rok 2011. Bude sa jednať o viac ako 1 mil. 
Sk.  
 
Pani Sekerášová – tohtoročné Kultúrne leto bolo neúnosné, čo sa týka rušenia nočného kľudu. 
Niektoré akcie trvali do 4.00. Bola napísaná sťažnosť, ktorú sme poslali na mesto. 
P. Barčák  - Nočný humbuk bol 4-5 týždňov za sebou. Od budúceho roku sa uvažuje s max. dvomi akciami 
do 24.00 hod. ostatné budú trvať najdlhšie do 22.30.  
Skladba programu bola síce zaujímavá, ale vzhľadom na dážď sa všetky akcie nakumulovali do 5 týždňov, 
čo bolo neúnosné.  
Niektoré akcie napríklad hody nemôžu byť len do 23.30.  
  
Technopárty ohrozujú deti na detských hriskách napríklad sklom z rozbitých fliaš. 
P. Vaňo – festival africkej kultúry tu bol asi naposledy. Ako garant študentského parlamenu – organizátori 
festivalu sú inteligentní ľudia, odhodená fľaška bola skôr náhoda. Tento rok sa plánuje ešte max. 5 akcií, 
s ukončením do 22.00 – 22.30. Vaše pripomienky berieme a rešpektujeme. 
P. Poruban – Občania podali požiadavku za prevádzkovanie baru a poriadanie kultúrnych akcií maximálne 
do 22.00 hodiny. 
P. Barčák - Detské ihrisko bude oddelené od zvyšnej plochy a na detskom ihrisku bude zákaz fajčenia.  
Čo sa týka požiadavky na skrátenie trvania kultúrnych akcií, pripájam sa k nemu. Nikto však za mnou nebol 
a nikto sa o tom nerozprával. Keby sa mi niekto ozval pred 6 týždňami, dalo sa s tým niečo robiť. Nie sme tu 
pre to, aby sme robili ľuďom zle.   
Kým príde sťažnosť na úrad, je problém vyriešený. 
P. Šiška -  Som rád, že sa konečne v Zlatovciach niečo deje. Napríklad Pohoda môže niektorým ľuďom liezť 
na nervy, ale sme za to, aby sa každý rok konala. Pri krčmách, kostoloch, kultúrnych domoch sa musí 
počítať s hlukom. Petícia proti kultúrnym akciám vyvolá protipetíciu za kultúrne akcie. 
P. Barčák - Z tohtoročnej sezóny sme sa poučili, to čo sa urobilo zle sa už nebude opakovať.  
 
P. Godál – Spojovacia komunikácia medzi Zlatovcami a Kasárenskou ulicou je perepadnutá, tak isto je 
prepadnutá komunikácia na Žabinskej. 
 
Na Ulici Na Vinohrady by mali očistiť chodníky – opadané slivky.   
 
Na Staničnej 24 vo vnútrobloku je potrebné zamedziť parkovaniu aut – nemôžu prejsť smetiari. 
 
Pani Habánková – Prechod z Bavlnárskej okolo železničného učilišťa je v hroznom stave, obrastený 
burinou.  
 
P. Pavlík –  Duklianskych hrdinov 26, oproti trafostanici – je potrebné obnoviť lavičku. 
 
Požiadavka na vytvorenie vebovej stránky pre Zámostie.  
 
Pán – Poukázal na nerovnomernosť hustoty spojov, pýtal sa, na koho sa dá v tomto smere obrátiť. 
 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadnutie 
VMČ bude 29. septembra v kultúrnom dome Záblatie. 

 
 

Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 7. 09. 2010 

        Vladimír Poruban 
                             predseda VMČ Západ 


