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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 25. 5. 2011 v Kultúrnom stredisku v 
Zlatovciach 

 

Prítomní:       Neprítomní:      
   
poslanci:         

p. Patrik Burian p.      Bc. Tomáš Vaňo              

p. Martin Barčák         p. Mgr. Ladislav Pavlík 

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

MsP   p. Galbavý  

 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2  Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ   
3. Odpovede na požiadavky  
4. Požiadavky občanov a poslancov   
5. Rôzne  

 
1. Otvorenie  
Zasadnutie výboru otvoril pán Martin Barčák .  

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie neboli predložené žiadne žiadosti alebo materiály odborných útvarov MsÚ a mesta Trenčín.  
 
3. Odpovede na požiadavky  

Prešlo sa priamo na požiadavky zúčastnených. 

4. Požiadavky ob čanov a poslancov   

p. Ková čiková  Predložila na zasadnutie VMČ problém sprístupnenia pozemkov areálu bývalých 
Bavlnárskych závodov (Bratislavská 121, 123, ...). V súčasnosti tu pôsobí asi 30 podnikateľských subjektov.  
Problém vznikol odpredajom vtedajšej komunikácie firme TOYOTA, ktorá si tam následne zriadila 
parkovisko. Od 2002 do 2006 bol vedený súdny spor o neplatnosti predaja. V pasporte komunikácií je 
súbežne vedená ešte jedna cesta, ktorá však reálne neexistuje. Od decembra je vlastníkom sporného 
pozemku v podiele 5/8 p. Mišák, ktorý bráni prejazdu všetkými možnými spôsobmi, vrátane umiestňovania 
pevných prekážok (kontajnery umiestnené od marca 2011) na susediacom mestskom pozemku. Mesto 
nekoná ani odstránením zábran ani v obnovení prístupu do areálu.  

p. Bar čák  VMČ bude požadovať odpoveď od mesta, s pani Kováčikovou budeme komunikovať. 

 

pán  Pri cintoríne v Zlatovciach je dlhšiu dobu odparkovaný karavan, je potrebné s tým niečo robiť. 

 

Pani Micháleková  Požaduje odpoveď, čo sa udialo v súvislosti s jej požiadavkou na meranie rýchlosti 
v Hornom Orechovom, na zriadenie prechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke. 

Od 1.5 bol zrušený autobus – medzi 6.30 a 11.30 z mesta neide žiaden spoj. 

 

Pani Mičatková chce sa informovať, v akom stave je majetkové vysporiadanie pozemku určeného na 
rozšírenie cintorína v Zlatovciach. 

 

Pán Rožník  položil otázku, aký je ďalší predpokladaný postup rekonštrukcie kultúrneho domu na Istebníckej 
ulici. 
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p. Bar čák  tento rok nie je plánovaná okrem riešenia havarijného stavu vestibulu školy v Detskom mestečku 
žiadna ivestičná akcia. Jednou z priorít je spojazdnenie kultúrneho domu po 1. etape rekonštrukcie, v prvom 
rade presťahovanie klubu dôchodcov a mestskej polície do nových priestorov a vybudovanie materského 
centra alebo inej aktivity pre mladších občanov. Je to zatiaľ dočasné riešenie.  

 

P. Rožník  čo bude s mestským rozhlasom? 

p. Barčák  Podmienkou sprevádzkovania mestského rozhlasu po jeho čiastočnej rekonštrukcii je zaplatenie 
faktúr realizačnej firme. 

Starý klub dôchodcov je pripravený na odpredaj. Nie je reálne prevádzkovať aj starú budovu, kde 
v súčasnosti klub dôchodcov sídli vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady.  
 
Pani   

- kedy sa dokončí chodník na cintoríne v Zlatovciach? 
- Požiadavka na zákaz vjazdu automobilov do jednosmerky (z Hanzlíkovskej na Hlavnú) 
- Zriadenie prechodu pre chodcov pri cintoríne v Zlatovciach 

 
p. Bar čák   
 

- Zriadenie prechodu pre chodcov pri cintoríne v Zlatovciach – návrh na zriadenie prechodu bol 
zamietnutý dopravným inžinierom 

- Požiadavka na zákaz vjazdu automobilov do jednosmerky (z Hanzlíkovskej na Hlavnú) – máme 
rovnaký názor, požadujeme, aby sa z tejto cesty stal chodník pre cyklistov a pre peších  

- kedy sa dokončí chodník na cintoríne v Zlatovciach? – prísľub od správcu – v r. 2010 realizácia 
obrubníkov a vyštrkovanie plochy, tento rok v tom mal pokračovať. Je potrebné zistiť, aký je 
plánovaný ďalší postup. 

 
Pán Masaryk   

- požiadavka na zmenu organizácie pri pohreboch, rozmiestnenie vnútorného zariadenia  
- upozornil na nedostatočné zabezpečenie prechodov cez cestu príslušníkmi MsP pri 4. ZŠ  

 

MsP   p. Galbavý – vysvetlil systém zabezpečenia prechodov cez cesty pri 4. ZŠ počas jej rekonštrukcie 
a po jej ukončení vzhľadom na provizórny vstup do školy. 

 
Pani    

- požaduje zmenu osadenia dopravnej značky STOP na Hrabovskej a Širokej ulici (po Širokej jazdí 
oveľa viac automobilov) 

- upozornila na katastrofálny stav schodísk z hrádze pri železničnom moste 
 

p. Bar čák  tento nevyhovujúci stav bude odstránený zhotoviteľom v rámci reklamácie. 

 
Pani  Michaleková  - požaduje úpravu parkoviska pri zdravotnom stredisku na Zlatovskej ceste  
 

p. Barčák  majetkový prevod bol včera prejednaný vo finančnej a majetkovej komisii, došlo k dohode medzi 
zdravotným strediskom a firmou Unomed o zámene pozemkov. Uvažuje sa s presunutím chodníka na ľavú 
stranu a rozdelením pozemku na dve časti s cieľom vytvorenia funkčného parkoviska. 

 
p. Kolá ř  požaduje vysvetlenie k Zápožičke KS Zlatovce. Doložil kópiu zmluvy o výpožičke objektu 
kultúrneho strediska Zlatovce a prílohu č. 2 k VZN č. 14/2007 – Zásady krátkodobého a jednorazového 
prenajímania majetku Mesta Trenčín v kultúrnych zariadeniach  

p. Bar čák  požiadavka bude uvedená v zápise, bude na ňu daná odpoveď od odborných útvarov mesta.  
 
V skratke prítomným priblížil stav objektu v dobe začatia aktivít smerujúcich k obnoveniu jeho funkčnosti ako 
kultúrneho zariadenia vrátane areálu parku. V tej dobe sa uvažovalo o jeho odpredaji.   
V roku 2010 som v mene občianskeho združenia  Inštitút zápožičky je využívaný nielen v iných mestských 
častiach Trenčína ale aj na celom Slovensku už niekoľko rokov. Pri využívaní sa snažíme obmedziť 
komerčné aktivity na čo najnižšiu možnú mieru pri súčasnom preferovaní kultúry. Podmienky na činnosť 
kultúrnych telies sú stále ťažšie, lebo mesto v poslednom čase na kultúru neprispieva, len uhrádza energie. 
Všetko, čo sa tento rok v parku dialo a bude diať je len z finančných prostriedkov občianskeho združenia 
získaných z nájmu a z komerčných aktivít.  
 



 3

p. Masaryk  pri Zlatovskom cintoríne rastú tuje, ktoré bránia vo výhľade vodičom. Môže tam zraziť nejaké 
dieťa.  
 

p. Guga  v rámci modernizácie železnice bude zrušený úrovňový prejazd cez železničnú trať, čím sa 
v krátkom čase zníži frekvencia dopravy na minimum. Na tomto mieste bude vybudovaný podchod pre 
peších a cyklistov. 
 

p. Bar čák  požiadavka bude uvedená v zápise, bude na ňu daná odpoveď od odborných útvarov mesta.  
 
p. Masaryk  Ako ste ako poslanci mohli dopustiť také zadĺženie mesta aj napriek tomu, že mesto predávalo 
nehnuteľnosti. 
 

p. Bar čák  Nepoznám mesto, ktoré by nebolo zadĺžené. Ale peniaze sa neprejedli, sú však umorené 
v rôznych strategických projektoch ako je príprava modernizácie železnice, výstavby nového cestného mosta 
a príprava priemyselného parku.    
 
 
 
 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 29. 6.2011 o 16.00 hod. v Klube dôchodcov  na 
Medňanského ulici.  
 
Na záver pán Barčák poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 9. 06. 2011 
 
 
 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 
 

 

 

 

 

 


