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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 27. 03. 2013 v priestoroch ZŠ na 
Veľkomoravskej ulici     

 

Prítomní:       Neprítomní ospravedlnení:    
     
poslanci:        

Bc. Tomáš Vaňo                 

p. Martin Barčák      

p. Patrik Burian   

Mgr. Josef Kolář   

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

MsP   p. Miroslav Galbavý 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Požiadavky občanov a poslancov   
3  Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ   
4. Rôzne  

 
1. Otvorenie      
 

Zasadnutie výboru otvoril za momentálej neúčasti predsedu VMČ pán Martin Barčák. Privítal 
všetkých zúčastnených.  
 

 
2. Požiadavky ob čanov a poslancov   
 

Požiadavky VM Č Západ 
 

1) VMČ požaduje od orgánov mesta poskytnutie záznamov - p rehľadu termínov rokovaní, 
obsahu a osôb zú častnených na rokovaniach medzi mestom, investorom, dodávate ľmi 
a dotknutými orgánmi vo veci modernizácie železni čnej trate.  

 

2) VMČ žiada vedenie mesta, aby na každé ďalšie rokovanie v tejto veci bol prizvaný predseda 
VMČ Západ alebo ním poverený zástupca.  

 

3) VMČ požaduje, aby kompetentné úrady upozornili nájomcu  priestorov bufetu v Kultúrnom 
dome v Zlatovciach na nevhodný pohyb vozidiel v are áli a zabezpe čili zákaz vjazdu do areálu 
okrem dopravnej obsluhy.  

 

Pán Ko čiščák: Sťažuje sa na časté meškanie autobusu č. 5 na zastávke na Veľkomoravskej ulici (3. 
Zastávka od SAD) až do 10 minút.                                                   USŽPDaI 

Pýtal sa na nové informácie ohľadom prejazdov do Zlatoviec.  

p. Bar čák: Nemáme žiadne nové informácie. V roku 2015 musí byť stavba ukončená a vyfinancovaná. Vašu 
pripomienku si priložíme k podkladom na oficiálne rokovanie. 

pán:  Podáva návrh, aby stavebný úrad pri vydaní stavebného povolenia dával podmienku, aby po 
dokončení realizácie stavieb investor, prípadne dodávateľ zabezpečil opravu komunikácií poškodených 
a rozbitých pri výstavbe. Aktuálne to bude hlavne v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Ako príklad 
uviedol Veľkomoravskú ulicu, ktorú pri výstavbe rozbili ťažké stavebné stroje. Pri zimnej údržbe sa záplaty 
rozpadávajú.                                                                         USŽPDaI 

pán:  Položil otázku, či sa nedá niečo urobiť s chodníkom zo Zlatovskej na Kožušnícku okolo Športového 
gymnázia.  

Pani Gašparíková:  Žiadame mesto Trenčín ako spoluinvestora bytového domu na Zlatovskej ulici, aby 
vysporiadal pozemky pod bytovým domom. Pán Mišák vlastní pozemok 70 cm pod múrom našej bytovky, 
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ponúka nám ho na odpredaj za milión korún.  Ak si to mesto nedá do poriadku, dáme mesto k súdu. 
Katastrálna mapa bola na katastri prekreslená. Pán Mišák si dovolil počmárať  náš múr. Táto vec sa riešila aj 
na polícii. 

S tým súvisí aj vyšliapaný trávnik ako pokračovanie smerom k Úspechu. Ja by som tam dala nejakú 
zábranu.  

Na prízemí bytovky má prevádzku picceria Dantes aj napriek nesúhlasu spoločenstva vlastníkov bytov.  
Problém je aj v odstraňovaní odpadu – odpad dávajú do spoločných smetiakov patriacim k bytom, ktoré 
rýchlo zaplnia, nakoľko nemajú vlastnú smetnú nádobu. Pri odpredaji nám sľubovali, že na prízemí budú len 
malé obchodíky a nie picceria, ktorá produkuje množstvo odpadu. Celé spoločenstvo bolo proti jej 
umiestneniu v bytovke. Po skrátení otváracích hodín sme sa s ňou zmierili. Požadujeme však, aby triedili 
odpad a neumiestňovali ho do našich smetných nádob.                ∑   USŽPDaI, UMM 

      p. Barčák: Ak to dáme do zápisu, mesto dá k Vašej požiadavke odpoveď, ktorá sa dá použiť pri ďalších 
krokoch.  S Mišákom sa môžeme snažiť dohodnúť, chce asi vymeniť pozemok.  

K pokračovaniu chodníka k Úspechu – požiadame mesto o výsadbu živého plota na zamedzenie 
vyšliapavania trávnika.                                                                 USŽPDaI, UIS 

Pani Gašparíková:  Po celom meste je neporiadok, je to najšpinavšie mesto na okolí. Mestská polícia by 
mala viac dbať na čistotu, majiteľov psov by mala pokutovať, ak nemajú sáčky na exkrementy. Na úrade 
práce je veľa nezamestnaných, je potrebné viazať podporu na odpracovanie verejnoprospešných prác. 

p. Bar čák: Tento trend sa začína v celej spoločnosti uplatňovať. O veľa vecí sa musíme postarať sami. Ale 
ešte to nie je zažité. Musíme sa zastať aj mesta. Vo veľkom sa môže začať upratovať po zimnej údržbe až 
keď bude istota, že nebude snežiť.     

Pani Mičátková Už rok uplynul od našej požiadavky na premiestnenie oznamovacej tabule VMČ 
umiestnenej pri bývalom obchode na Javorovej ulici k Úspechu alebo na Kožušnícku medzi budovu Archívu 
a bytové domy, je tam väčší pohyb ľudí.                                              UIS  

p. Bar čák: S pánom Lisáčkom som sa o tom bavil ohľadom výrubu briez na Obchodnej, bolo mi prisľúbené, 
že do konca marca to bude vybavené. Pri tejto príležitosti chcem riešiť aj problém vývesiek. Možno sa nám 
podarí umiestniť skrinku na Kvetnej. Behom pár dní budem vedieť viac.  

Pani Gašparíková:  Najväčší neporiadok okolo Úspechu robia žiaci športovej školy.  

Neporiadok je aj pri zjazde z mosta pri benzínovej pumpe (rodinný dom).                  UIS      

Na západe je systém z odpadom taký, že každý vchod má svoj uzamykateľný smetiak, každý platil len toľko, 
koľko smetí vyviezli.                                                                                    

Pri bytovom dome máme mestský pozemok, mesto nám nekosí trávnik ani neodhŕňa sneh. Na našom 
parkovisku parkujú zo susednej bytovky, lebo pán Mišák za parkovanie pýta peniaze.   

                                                                                                       USŽPDaI 

p. Bar čák: V sobotu sme mali brigádu, vyzbierali sme 100 vriec odpadu popri Váhu od Zátoky pokoja po 
Noviny. Neporiadok robia aj bezdomovci. Problém bezdomovcov je o to väčší, že sú z celého Slovenska.  

Už v minulosti bola naša snaha o predaj pozemkov okolo bytoviek za 1€, napríklad na Piešťanskej, neprešlo 
to. Bude dobre nad týmto zámerom pouvažovať.      

Všetky vaše argumenty sú dôvodom na to, aby ste pozemok odkúpili. Bude to výhodnejšie aj pre mesto, 
lebo sa nebude musieť o tieto pozemky starať.                               UMM        

Pani Gašparíková:  Čo sa bude diať s použitým posipovým materiálom? Mohol by sa použiť na ďalšiu 
sezónu. Bývalé Technické služby fungovali oveľa lepšie.                USŽPDaI, UIS                

Pani: Položila otázku, čo je nové s parkoviskom pri Medikcentre. 

P. Guga:  Na obidve časti parkoviska a preložku chodníka na Kožušnícku bolo požiadané o vydanie 
stavebného povolenia. 

P. Pleško:   

Pýtam sa, či sa uvažuje so spojením Zámostia s centrom počas rekonštrukcie starého cestného mosta.   

Chodník medzi Zlatovskou ulicou a Kvetnou je stále problémom.                       USŽPDaI 
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Problém s kanalizáciou pri našej bytovke na Zlatovskej ulici zostáva rovnaký. Na jednej strane voda odteká, 
na strane od našej bytovky je odtok zanesený.                                                 USŽPDaI, UIS 

p. Barčák: Tento týždeň sme sa listom obrátili na SSC s otázkou, ako sa uvažuje s rekonštrukciou cestného 
mosta. Zábradlie mosta je v dezolátnom stave. Je to ostuda mesta. Do 30 dní by nám mali odpovedať. 
V štátnom rozpočte to nefiguruje, čakáme na odpoveď. Ak nám tento most úplne zavrú, polovica firiem tu 
skrachuje.   

 

3. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie bola predložená žiadosť k predaju nehnuteľnosti – pozemkov pri železničnom 
moste v k.ú. Zlatovce parc. č. 558/207 vo výmere 2 m2 a parc. č. 558/210 vo výmere 2 m2 pre MONDO, 
s.r.o.Tren čín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod garážami. 

 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporu čili vyhovie ť žiadosti o odpredaj 
pozemku. 
 

 

4. Rôzne  
 

p. Bar čák: Na tému modernizácie železnice chceme zvolať riadne rokovanie adekvátne dôležitosti akcie 
a veľkosti očakávaných problémov.  

 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční 24. 4. 2013  o 18.00 hod. v KD v Záblatí.  
Na záver pán Vaňo prítomným poďakoval za účasť .  
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 4. 04. 2013 
 

 
        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 


