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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 23. 11. 2011 v Kultúrnom dome na 
Istebníckej ulici     

 

Prítomní:       Neprítomní ospravedlnení:    
     
poslanci:         

Bc. Tomáš Vaňo               p. Martin Barčák          

p. Patrik Burian      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 predseda VMČ pán Tomáš Vaňo.  

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie bol predložený návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2012.  
 
Výbor mestskej časti Západ vzh ľadom na nedostato čný po čet členov tento návrh neprerokoval. 
 

3., 4. Odpovede na požiadavky, požiadavky ob čanov a poslancov   

p. Vaňo:  

Vysvetlil postup mesta v prípade odpredaja prebytočného majetku za účelom získania finančných 
prostriedkov. Mesto nepredáva nehnuteľnosti za každú cenu, v prípade nevýhodných podmienok pre mesto 
sa predaj neuskutoční (prípad nájomných bytov, areálu MHSL,...).  

Kultúrne domy na Zámostí sa predávať nebudú. V súčasnosti je ponúknutý na odpredaj objekt klubu 
dôchodcov na Medňanského ulici ako prebytočný majetok.  

Pani –  tento objekt by si mesto mohlo ponechať. V Orechovom nemáme žiadne kultúrne zariadenie, kde by 
sa mohli usporadúvať kultúrne a spoločenské akcie – svadby, kary,... 

p. Vaňo:  

S kultúrnym domom na Istebníckej ulici po úplnom dokončení rekonštrukcie za 18 mil sk sa počíta na takéto 
účely pre túto mestskú časť. Po úplnom dokončení tu bude na tieto účely slúžiť veľká spoločenská sála. 
Zatiaľ je zrekonštruovaná len tretina predpokladanej rekonštrukcie. 

Budúci rok to na dokončenie rekonštrukcie nevyzerá, nakoľko je mesto v zlej finančnej situácii. 

Informovanosť tento rok nebola na úrovni, Info prestalo vychádzať, Trenčianska televízia vysiela len pre 
samosprávny kraj, nakoľko mesto vypovedalo zmluvu a neplatí.    

Šetrí sa na koždom kroku. Niekedy je to až nedôstojné. 
Napríklad fungovanie kapiel a folklórnych súborov bolo v minulosti podporované mestom minimálne 
bezplatným poskytnutím priestorov alebo formou výpožičiek.  
Pani Kaščáková, ktorá má na starosti kultúru chce zaviesť komerčný princíp, tieto subjekty by si mali za 
prenájom priestorov a energie platiť. Výpožičky by sa mali zrušiť.    
Ten istý princíp platí aj pri športových zariadeniach, štadión, športová hala, plaváreň.  
Pri návrhu rozpočtu na budúci rok sa zistilo, že zrušenie výpožičiek nie je jednoduché a ani ekonomické.  
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p. Burian:   Mesto nie je firma, nemôže fungovať na rovnakých ekonomických princípoch. Kultúrne 
a športové subjekty nemôžu byť ziskové, sami sa neuživia. Ich udržanie je úlohou samosprávy. 

p. Vaňo: V návrhu rozpočtu na rok bolo počítané so zvyšovaním daní, poslanci zo Smeru tento návrh zmietli 
zo stola.  

Vedenie mesta sa sústredilo na šetrenie, rozvojové projekty sa potláčajú, kapitálové výdavky budú 
minimalizované. Uvažuje sa maximálne s opravami niektorých chodníkov. 

Máme rozrobený projekt, na ktorom s pánom Barčákom robíme už piaty rok – „Integrovaná stratégia rozvoja 
pravej strany Váhu“. Stačí málo, aby bol pripravený. Čakáme už len na vypísanie príslušnej výzvy. Počíta sa, 
že na opravu ciest, chodníkov, parčíkov a námestí na Zámostí bude vyčlenených okolo 50 mil sk 
použiteľných v najbližšej dobe. Na tento projekt sa vzhľadom na jeho podmienky uvažuje výhradne 
s mestskou časťou Západ (Zámostie)  

Investorom na kanalizáciu je TVK, finančné prostriedky v celkovom objeme 65 mil € sú už vyčlenené. Akcia  
sa netýka len Trenčína, ale širšieho územia od Ivanoviec. Minulý týždeň bola vyhlásená súťaž na realizátora, 
na jar sa začne s realizáciou.  

pani:   Požadujeme vybudovanie chodníkov na Istebníckej ulici. Cesta sa upravila, ale chodníky tam nie sú. 
Teraz tam autá jazdia ešte rýchlejšie.  

Ako je to so železnicou a novým cestným mostom? 

p. Vaňo: Istebnícka ulica je samosprávneho kraja. Ak by malo realizovať chodníky obce, bolo by potrebné 
vysporiadanie pozemkov.  

Samosprávny kraj v poslednom období zarezpečil opravu viacerých úsekov ciest. 

Výstavba nového cestného mosta začne v januári 2012, ukončenie sa plánuje v 2. polovici roku 2014. 

V prvom rade si musí dodávateľ pripraviť stavebné dvory, začnú prípravné práce, napríklad úprava 
pozemkov. Súťaž vyhrala firma ZIPP a STRABAG. Pre nich budú robiť ďalší subdodávatelia.  Akciu už nič 
nezastaví, ani prípadná nová vláda. 

pán: Na Jahodovej ulici je kanalizácia plánovaná vysoko, všetky staré domy by museli ísť na prečerpávanie 
splaškov. Nové domy sú už osadené dostatočne vysoko. Je potrebné, aby sa tento problém evidoval 
a projekt na kanalizáciu prispôsobil tejto skutočnosti. 

pani:  Všetci majú psa pri chodníku. Štekaním ohrozujú ľudí.  

p. Galbavý: Vlastníci psov týmto konaním nič neporušujú.  

pani:   V Istebníku nie je dobre riešená autobusová doprava. Všetky autobusy idú tesne po sebe – 3, 19, 9 , 
chodia po Kasárenskej a nie po Medňanského. Nie je dobrý harmonogram.  

Zároveň žiadam o informáciu, ako pokračuje riešenie problému úpravy cestovného pre dôchodcov 
cestujúcich modrými autobusmi. Pán Pavlík sľúbil, že to bude riešiť na samosprávnom kraji. 

p. Vaňo: Obrátil sa na mňa obyvateľ bytovky na Bavlnárskej. Majitelia rodinných domov kúria pevným 
palivom tak, že všetok dym ide do ich balkóna. Čo sa s tým dá robiť? 

p. Galbavý: Ak sa nejedná o spaľovanie lístia ale pálenie cez komín, nedá sa to riešiť ako priestupok.    

pani:   Minule som mala lístie vo vreci pri smetnej nádobe, smetiari mi ho nechceli vziať. 

p. Vaňo: Traja poslanci VMČ – ja, Barčák a Burian platíme z vlastných peňazí 6 ľudí, aby pohrabali lístie 
z mestských pozemkov na kopy, a odvážame vlastným autom. Mesto na to nemá čas, priestor ani peniaze. 
Ak aj pošle traktor na odvoz, je problematická časová koordinácia. 

pani: Mám skúsenosť z Rakúska, kde sú ľudia povinní lístie a trávu z verejných priestorov nahrabať 
a ukladať do pletivových ohrád. Odtiaľ to odváža obecný traktor. 

pán:  Ako je to s prepúšťaním na mestskom úrade? Už je ukončené? 

p. Vaňo: V roku 2011 bolo prepustených 46 zamestnancov vrátane 5 mestských policajtov. V máji sa 
schvaľoval rozpočet, kde sa dokoca počítalo s navýšením mzdových prostriedkov, zdôvodneným 
odstupným. Zároveň bolo zamestnaných 5 externých pracovníkov. V rozpočte na rok 2012 je návrh na 
zvýšenie prevádzky mestského úradu o 400.000€.  

pani: Je nedostatočné označenie železničných staníc.  

pani: Je potrebné dobudovanie chodníka v areáli kultúrneho domu.  

Mysleli sme, že tu v kultúrnom dome budeme mať rešteuráciu s terasou.  
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pani: Na orechovskom cintoríne je veľá líp. Konáre padajú po hroboch. Zorganizovali sme podpisovú akciu 
na ich odstránenie. Ak sa nedajú vyťať, aspoň nech ich orežú.   

pán:  Za orechovským cintorínom je mestský pozemok, ktorý je úplne zarastený. Je potrebné ho vyčistiť. 
(parc. č. 181 k.ú. Istebník).   

p. Galbavý: Na základe podnetu občanov z Horného Orechového požadujeme osadenie dopravnej tabule 
„Pozor deti“ pri autobusovej zastávke v Hornom Orechovom pri odbočke na Hrabovku.  

Zároveň občania požadujú zabezpečiť meranie rýchlosti v Hornom Orechovom pri kyselke.     

 

 

Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 30. 12. 2011 o 16.00 hod. v priestoroch ZŠ 
Veľkomoravská.  
 
Na záver pán Vaňo poďakoval prítomným za účasť.  
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 1. 12. 2011 
 
 
 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 
 

 

 

 

 

 


