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ZÁPISNICA 

zo pracovného zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 28. 11. 2012 v KD v Záblatí      

 

Prítomní:       Neprítomní ospravedlnení:    
     
poslanci:        

p. Martin Barčák         Bc. Tomáš Vaňo            

p. Patrik Burian   

viceprimátor Ing. Rastislav Kudla    

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

MsP   p. Miroslav 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  za neprítomnosti predsedu VMČ pán Martin Barčák.  
 

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie bola predložená žiadosť útvaru majetku mesta o vyjadrenie k výpožičke 
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín – pozemku C-KN parc.č. 805 ostatná plocha o výmere 5939 m2 
a budovy so súp.č. 135, v k.ú. Záblatie, pre TJ Družstevník Záblatie, za účelom prevádzkovania futbalového 
štadióna. 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2 za odporu čili vyhovie ť žiadosti.  

 

Na prerokovanie bol predložený návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2013.  

p. Bar čák: S predloženým návrhom rozpočtu sme na finančnej komisii nesúhlasili.  

V rozpočte sa uvažuje s kúpou penziónu na Kasárenskej, pričom by mal slúžiť na nasťahovanie 
neprispôsobivých občanov a bezdomovcov. Išlo by o ich neúnosnú koncentráciu.  Na základe toho 
zvolávame mimoriadne zasadnutie VMČ do 14 dní, požadujeme, aby nám mestský úrad dal stanovisko 
k týmto zámerom. Toto je potrebné na otvorenie diskusie s občanmi na túto tému.    USŽPDaI, UHA, UMM 

Toto je zároveň informácia pre pána viceprimátora Kudlu o novom harmonograme zvolávania VMČ každé 
dva týždne . To vyplýva z krízového režimu najbližšie dva roky počas realizácie investičných akcií 
kanalizácia a modernizácia železnice.                                                     

K rozpočtu - máme požiadavku na zabezpečenie projektovej dokumentácie  na investičnú akciu 
Rozšírenie cintorína Zlatovce .                                               USŽPDaI  

Na najbližšie mimoriadne zasadnutie požadujeme zabe zpečiť účasť kompetentných zástupcov 
mesta, ktorí nás prídu informova ť o stave rokovania so železnicou, o postupe stavebn ých prác, 
o riešení dopravnej situácie po čas výstavby.                              USŽPDaI, UHA 

Žiadame mestský úrad, aby zabezpečil okamžité spojazdnenie mestského rozhlasu v Istebník u 
a Orechovom , jeho dobudovanie, ako jediného spôsobu komunikácie s občanmi v situácii, ktorá nás 
v najbližších dvoch rokoch čaká. Zároveň týmto spôsobom nahlasujeme nefunkčnosť mestského rozhlasu 
v Zlatovciach a týmto požadujeme jeho okamžité sfunkčnenie.                 MHSL        

 Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2 za požaduje splnenie horeuv edených pripomienok 
k návrhu rozpo čtu. 
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3. Odpovede na požiadavky  

  
p. Bar čák: Stručne informoval o odpovediach na požiadavky z minulého zasadnutia VMČ v Záblatí.  

Oprava mestského rozhlasu je v odpovedi popísaná, momentálne je však rozhlas nefunk čný .  

Dopravné riešenie na Hanzlíkovskej – dopravný inžinier do dnešného dňa nepodpísal predložený návrh. Ide 
o komunikáciu VUC, ale my sa pýtame, aké stanovisko má k tomu mesto? Týka sa to aj prepojenia cez 
zlatovské družstvo. Požadujeme, aby na zasadnutie VM Č o dva týždne prišiel niekto kompetentný a dal 
informáciu o dopravnom riešení v tejto lokalite . Primátor bol včera na železniciach, nevieme s akým 
výsledkom. Sú to veci, ktoré nás čakajú na jar. Ak sa tam má vybudovať regulárna komunikácia, kto ju má 
v rozpočte? Mesto ju nemá, ani VUC.                     USŽPDaI, UHA 
 

4. Požiadavky ob čanov a poslancov   

p. Bar čák: Oproti Univerzite v Záblatí bola osadená značka zákaz zastavenia a státia. Zúženie komunikácie 
je spôsobené zasahovaním kríkov do komunikácie. Je možné, že ich orezaním zanikne opodstatnenosť tejto 
dopravnej značky. 

VMČ žiada zabezpečenie súhlasu mesta na tento orez do doby najbližšieho pracovného zasadnutia VMČ, 
ktoré sa uskutoční za 2 týždne. Po orezaní sa možno zistí, že cesta je dostatočne široká a značka je 
neopodstatnená. V každom prípade sa orezaním konárov a odstránením navážky vylepšia parametre 
komunikácie.                                                              USŽPDaI, UIS    

Na pána viceprimátora sa chcem obrátiť s nasledujúcim problémom: 

Ako poslanci podáme na najbližšom zasadnutí MSZ návrh na zníženie počtu poslancov na najnižší možný 
počet – pre mestá 50.001 do 100.000 obyvateľov platí počet 19 až 31 poslancov. Nie je na to potrebné VZN, 
stačí uznesenie.  

Ďalšia otázka na ktorú chceme o dva týždne odpove ď je, či mesto dalo požiadavku na investora 
alebo zhotovite ľa v súvislosti s dopravnou situáciou po čas modernizácie železnice. Je potrebné 
vedie ť, či sa niekto nad tým zamýš ľa.                                  USŽPDaI, UHA 

Na finančnej komisii som sa pýtal, ako vyzerá zmena v grafikone MHD na Zámostí, ak sa bude chodiť cez 
Zlatovce.  

Jediné možné riešenie počas realizácie je zrealizovať dočasné prepojenie pri Centro Mobili na konci 
zlatovskej stanice. Mesto celý čas tvrdí, že to nie je možné. Napriek tomu nie je úprava ulice Na kamenci, 
prepojenie cez Psotného ani ostatné úpravy komunikácií v rámci prepojenia cez Zlatovce na Brniansku ulicu 
v objektovej sústave projektu železníc a nie je jasné, kto ich bude realizovať. Dnes je navrhnutý hlavný 
prejazd cez Ulicu Na vinohrady a Hlavná. Musíme sa spoliehať len na komunikáciu s dodávateľom stavby.      

MsP p. Miroslav Galbavý: Občania z Hroznovej ulice majú požiadavku na vybudovanie chodníka na 
Kasárenskej ulici, deti budú chodiť do základnej školy na Veľkomoravskej ulici.       USŽPDaI 

Podal informáciu, že sa začala rekonštrukcia lávky na železničnom moste. 

p. Rožník: Podľa stavebného úradu musia železnice predložiť dopravné riešenie, ktoré mesto musí 
odsúhlasiť. Pre realizáciu stavby bude dodávateľom pravdepodobne vytvorený prejazd z Kasárenskej 
k Stavivám po železničných pozemkoch.  

 

5. Rôzne  

p. Bar čák:  

Predložil občanom pracovný materiál „Návrh na nové usporiadanie správy objektov kultúrny ch stredísk 
a kultúrnych centier v majetku Mesta Tren čín“. Tento návrh počíta okrem iného s odpredajom budovy KS 
v Záblatí a v Istebníku. To sa už zrealizovalo v prípade klubu dôchodcov na Medňanského ulici. S týmto 
zásadne nesúhlasíme. Zastávame názor, že tieto kultúrne domy nepatria mestu, ale ľuďom, ktorí si ich 
vybudovali. Trváme na sprevádzkovaní týchto zariadení či už prostredníctvom občianskych združení alebo 
iných subjektov.  

O dva týždne sa chceme k nemu na zasadnutí VMČ vrátiť pri diskusii s občanmi.  

p. Kolá ř: Tento materiál poznám, bol prejednávaný na komisii kultúry. S odpredajom sa v ňom počíta ako 
s posledným krokom. Zaujímalo by ma, aké boli skutočné náklady pána Brabca na prevádzkovanie tohto 
kultúrneho strediska. Na základe toho sa dá baviť o reálnosti prenájmu. Bolo by vhodné, aby bola oslovená 
širšia verejnosť za účelom výberu prevádzkovateľa, nielen obyvatelia Záblatia.  
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p. Bar čák:  

Teraz je dôležitá skutočnosť, že sedíme v kulturáku, ktorý je úplne mŕtvy a nefunguje. Predtým sa tu 
organizovali rôzne akcie, viac ľudí chodilo aj na zasadnutia VMČ. Za podmienok navrhovaných v tomto 
materiáli sa zatiaľ nenašiel žiaden záujemca o jeho prevádzkovanie. Celé Záblatie bolo oslovené, nenašiel 
sa nikto.   

p. Rožník: Predtým boli stanovené nejaké podmienky pre správcu, kulturák fungoval. Teraz nie sú 
stanovené žiadne podmienky, kulturák nefunguje. Je potrebné, aby mesto stanovilo nové podmienky, aby sa 
našiel nový prevádzkovateľ.   

Je otázka, čo sa stane s kultúrnym domom na Istebníckej ulici. Nie je to rovnaký prípad, lebo tento nie je 
dobudovaný, je zrealizovaná len prvá etapa investičnej akcie. Prípadný prevádzkovateľ bude nútený do 
objektu investovať, o to bude väčší problém nejakého záujemcu nájsť.   

p. Bar čák:  

Fungovanie kultúrnych stredísk je úloha mesta a samosprávy. Boli oslovené viaceré subjekty, zásadne 
odmietli za podmienok financovania dostavby. 
 
p. Bar čák:  

Stanovisko VMČ k predloženému materiálu „Návrh na nové usporiadanie správy objektov kultúrnych stredísk 
a kultúrnych centier v majetku Mesta Trenčín“ je nesúhlasné. Je potrebné ponúknuť správcovstvo 
občianskemu združeniu.   

Výbor mestskej časti Západ zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom.  

                                                                                                        UKIS, UMM    
 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční o dva týždne v dodatočne oznámenom termíne 
o 16.00 hod. v KD v Záblatí.  
 

Na záver pán Barčák poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 4. 12. 2012 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 


