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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 24. 04. 2013 v KD v Záblatí     

 

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. Odpovede na požiadavky  
3. Požiadavky občanov a poslancov   
4. Rôzne  

 
1. Otvorenie      
 

Zasadnutie výboru otvoril predseda VMČ pán Tomáš Vaňo. Privítal všetkých zúčastnených.  
 

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie nebola predložená žiadna žiadosť mestského úradu v Trenčíne. 
 

 
3. Požiadavky ob čanov a poslancov   
 

p. Vaňo: vyslovil nieko ľko úvah.  
Pozastavil sa nad systémom a významom zasadnutí výborov mestských častí.  
Chodíme sem už niekoľko rokov. Vy poviete svoje problémy a požiadavky, my ich dáme do zápisnice, 
Mestský úrad nám odpovie čo sa dá a čo sa nedá. točíme sa stále v tom istom kruhu. Za dva a pol roka 
tohto volebného obdobia sa tu nedá ničím pochváliť. Mesto do Záblatia nepreinvestovalo ani jeden cent. Ani 
v tomto roku sa tu nič nepreinvestuje. V meste si systém parlamentnej demokracie niektorí mýlia tak, že 
úradníkov nadraďujú nad naše rozhodnutia. Funguje to tak, že na naše požiadavky úradník jednoducho 
odpovie čo sa dá a nedá urobiť, necíti sem potrebu chodiť najdôležitejšie je, že niečo odpovedajú.    
V apríli 2011 sa v rámci šetrenia prepustilo  50 zamestnancov vrátane mestských policajtov. Za necelý rok 
sa počet úradníkov doplnil o rovnaký počet ľudí, väčšinou o neodborníkov. 
Náš spoločný návrh je taký, aby sa zasadnutí výborov mestských častí zúčastňovali kompetentní úradníci. 
Inak to nemá zmysel. 
Ani v tomto roku sa žiadne peniaze z investičných prostriedkov ani z bežných výdavkov do Záblatia 
neplánujú. My sme mali eminentný záujem o to, aby sa opravili aspoň niektoré ulice, napríklad 
Poľnohospodárka ulica, pokračovanie Záblatskej ulice od kaplnky ďalej, Rybáre alebo Dolné Pažite, ktoré 
boli zničené ťažkými nákladnými vozidlami.  
Posledné čo chcem dnes povedať je to, že sme tu za týmto stolom s kolegom Burianom naposledy, nakoľko 
sa pán primátor rozhodol odstreliť niektorých ľudí z mestského zastupiteľstva. Dnes nám prišla pozvánka na 
mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 10. mája. Na jeho programe je rokovanie o zániku 
poslaneckých mandátov mne, Patrikovi Burianovi a viceprimátorovi pánovi Kudlovi z dôvodu, že sme porušili 
zákon. Nás troch ako najmladších novozvolených poslancov si zbor pre občianske záležitosti vybral za 
rétorov, ktorí budú vítať deti do života. Dohodu s mestom sme podpísali. na druhej strane ju podpísali aj pán 
prednosta. Bolo nám povedané, že poslanec takúto dohodu nemôže podpísať a že sme tým porušili zákon 
a tým nám zanikajú poslanecké mandáty. Bolo to v roku 2012, kedy sme tento obrad absolvovali raz. Zmluvy 
na konci roka ukončili platnosť a neboli obnovené. Podstatné je to, že nám tým zanikajú poslanecké 
mandáty a na naše miesta nastupujú náhradníci, pán Milan Rožník a Pavol Gáborík. 
Týmto využívam príležitosť aby som sa Vám mohol poďakovať, som rád, že sme tu v Záblatí, kde som získal 
vo voľbách najviac hlasov. Za celý čas sme sa snažili pre Zámostie a konkrétne aj pre Záblatie získať čo 
najviac. Na našej spolupráci sa nič nemení, ale odteraz sa budeme zúčastňovať na zasadnutiach ako 
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občania. Samozrejme závisí od rozhodnutia súdu, nakoľko je to precedens, ktorý ešte právnici doriešia, 
nakoľko to, že nám zaniknú mandáty má aj náväznosti, nakoľko v tom čase sme nemohli sobášiť, a tým 
môže zaniknúť niekoľko desiatok manželstiev.  
Takže na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bude zvolený nový predseda VMČ. Zostáva tu pán Barčák 
a Kolář. Pre médiá sme sa dnes vyjadrili. Pokiaľ to bolo porušenie zákona, akceptujem to, ale príslušné 
dohody nám na mestskom úrade niekto pripravil na podpis, podpísal ich pán primátor a pán prednosta  
a druhá strana musí brať tiež svoj diel zodpovednosti. Pán primátor to šikovne využil.        
 

p. Bar čák: Je potrebné brať skutočnosti tak ako sú, ak sa porušil zákon, je potrebné to rešpektovať. Chcem 
len povedať to, čo kolegovia jasne nepovedali. Podpísali dohodu, ktorú pripravil úrad, jeho právnici a oni ju 
podpísali v dobrej viere, že je to v poriadku. Nikto z nás nie je právnik, na ich mieste by som ju taktiež 
podpísal tak, ako podpisujem mnoho iných dokumentov pripravených mestom. Úrad je nato, aby dodržiaval 
zákonnosť, čokoľvek odíde z úradu, musí byť v súlade so zákonom. Ak je to inak, musí brať na seba svoj 
diel zodpovednosti. Všetko je to účelové, o čom som absolútne presvedčený. Právnici tomu hovoria „uviedol 
do omylu“. 
Ako najstarší z nás im s dovolením aj za Vás ďakujem za robotu, ktorú doteraz vykonali pre túto mestskú 
časť, dúfam v ďalšiu spoluprácu a v to, že sa za rok a pol stretneme po voľbách.      
 
p. Bečár: Po preštudovaní podkladov na mimoriadne zastupiteľstvo som si položil otázku, ako môže niekto 
osloviť poslancov na vykonávanie takýchto spoločenských aktivít,  pripraviť a dať im na podpis dokument, 
ktorý je nezákonný? Je to čistokrvný podraz.  
 
p. Bohuš: Pred krátkym časom bola na Záblatskej ulici vyťatá lipa. Bol to prekrásny zdravý strom. 
V zahraničí si takéto stromy veľmi vážia a chránia ich.  
Idú sa robiť cesty, ale na cyklotrasy sa zabúda. Je potrebné vyriešiť cyklotrasu pre školákov do Detského 
mestečka. Teraz je tam úzka cesta, môže sa tam nejakého cyklistu zraziť.     

p. Vaňo: Primátor tvrdí, že so železnicami rokuje o takzvanom balíčku „Malej stavby“ o celkovej hodnote cca 
7,5 mil €. Pod ňu spadajú úpravy komunikácií – rozširovanie ciest, prepojenie cez družstvo, dobudovanie 
križovatky Na Kamenci, inžinierske siete pre novú plaváreň.  Máme informácie, že tieto peniaze nie sú 
pripravené. Vláda SR odsúhlasila celkový balíček 12 mil. € zo svojho rozpočtu pre celé Slovensko na údržbu 
ciest na území všetkých samosprávnych krajov. Je tu pochybnosť, že by vláda v tejto situácii vyčlení 7,5 mil. 
len pre Trenčín. Ak tieto peniaze nebudú odsúhlasené a modernizácia pôjde ďalej, máme tu veľký problém 
s dopravou.  
Cesta zo Zlatoviec na Kasárenskú v tom prípade nebude vôbec vyhovovať. Určite by sa tam hodil aj 
cyklistický chodník, ale bez chodníka pre peších popri tomto v budúcnosti hlavnom dopravnom ťahu sa tu 
nebude dať vôbec chodiť.                                                                                

p. Barčák: Od pána primátora sa dozvedáme, že sa intenzívne rokuje o zmluve, ale nevieme kedy, s kým 
a o čom. V poslednom zázname VMČ je naša požiadavka na sprístupnenie všetkých dokladov súvisiacich 
s modernizáciou a zároveň prizývanie členov VMČ na všetky rokovania. Nedostali sme žiadnu reakciu.   
Ak sa bavíme o rozširovaní cesty, predpokladám potrebu prípravy. Baví sa niekto s majiteľmi? Koľko bude 
potrebné vykúpiť? Takáto príprava vrátane projektu trvá mesiace.  
 
p. Vaňo: Oslovili sme pána primátora, aby prišiel do Záblatia a všetko vysvetlil. V Opatovej sa na takomto 
stretnutí zúčastnil, ale ľudia sa nedozvedeli nič nové.    
 
p. Beták: Bytostne sa modernizácia dotýka aj Orechového. Doprava má ísť cez Majerskú. Tam sa neobíde 
autobus s osobným autom. Na túto cestu sa má napojiť aj doprava smerujúca zo Súče cez Hrabovku 
a Horné Orechové. Navrhujem, aby sa cvične na pár hodín uzatvoril prejazd pri Old Herolde, uvidíme, čo sa 
tu udeje.                                                                                                        

V Opatovej ľudí postavili pred hotovú vec, vysvetlili im, ako to bude. Vzniká však veľa neriešiteľných 
problémov. Napríklad majiteľom pozemkov sa zamedzí prístup popod železnicu – namiesto jestvujúceho 
podjazdu pod železnicu bude tam len priepust pre potok. Je zbytočné, aby sem primátor o mesiac alebo 
o rok chodil a konštatoval, že sa s tým už nedá nič robiť.  
 
p. Brabec: Položil otázku, či sa na zasadnutí MsZ schvaľovala suma prenájmu kultúrneho domu v Záblatí.  
Kontrolórka vraj nemôže kontrolovať nič, len to, na čo jej poslanci odsúhlasia. Ja som za ňou prišiel 
s konkrétnymi vecami a podkladmi, týkajúcimi sa stavu inventáru tohto kulturáku. Podľa mňa by mala do 
dvoch hodín vziať auto a správcu a vykonať inventúru. Vyhovárala sa, že jej kontrolu musia najskôr 
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odsúhlasiť poslanci. Výška prenájmu za kulturák by mala byť stanovená spravodlivo, nie zadarmo. Mala by 
byť stanovená od hodiny.                                                                

p. Vaňo: Je pravda, že poslanci schvaľujú hlavnej kontrolórke plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na pol roka, ten im správu o výsledkoch kontroly predkladá. Môže však prísť aj iný podnet, či už poslanecký, 
alebo občiansky.  
Mesto poslalo Brabcovcov preč, aby ušetrilo mesačne 60 €. Teraz je objekt nepoužiteľný. Interpeloval som 
to aj na zastupiteľstve. Je to tak, ale si s tým nevieme rady. Kto je za tento stav zodpovedný? 
Zakaždým, keď tu mal niekto známy akciu, pýta odo mňa zo Zlatoviec požičať taniere alebo poháre. Každý 
týždeň niekto volá, že mu tu niečo chýba.                                      

p. Brabec: Za tieto peniaze sa tu upratovalo, umývali okná, cez zimu sa temperovalo. Ušetrilo sa tým veľa 
peňazí. Primátor mi už ponúkal tento kulturák do prenájmu. Odmietol som, lebo je to tu všetko rozkradnuté. 
Najskôr je potrebné vybaviť inventárom a potom to môžu niekomu ponúknuť. Aj Vám ako poslancom som 
dal kópiu inventárneho zoznamu. Prosil som Vás, aby ste to dali do vývesiek. 
 
p. Barčák: V Zlatovciach sú poskytované priestory na organizovanie nekomerčných akcií napríklad pre 
skautov zadarmo.   
 
p. Rožník: Položil otázku, či má niekto na Mestskom úrade kompetenciu informovať na zasadnutí VMČ 
o prebiehajúcej modernizácii.                                                   

p. Bohuš: V minulosti to bolo pri výstavbe diaľnice zložité, ale keď postavili múr pod Machalovku spísali sme 
petíciu a poslali do Bratislavy na diaľnice. Prišli, pozreli, múr sa zbúral a spravili tam most. 
Dnes sa niečo robí, ale nevieme čo, ako a ani kto. Ide to k horšiemu.  
 
pán: Len pre predstavu celková výška mostu vrátane oblúkov bude vo výške krytej plavárne – 18 metrov.  
 
Pani Beňová: Opätovne požadujeme realizáciu druhého prepojenia do Záblatia pre sanitky a hasičov. 
 
Občania Záblatia požadujú, aby sa na zasadnutí v Záblatí zúčastnili kompetentné osoby – pán primátor, pán 
Forgáč.                                                                                     

p. Vaňo: V Istebníku sa zrealizovala 1. etapa rekonštrukcie KD, bývalý klub dôchodcov na Medňanského 
mesto predalo za cca 30.000€. Občania žiadali, aby sa takto získané peniaze vrátili späť do Istebníka. 
Nedalo sa tam ani €.  
 
p. Brabec: Na poslednom rokovaní v Záblatí bol pán Pavlík, ktorý mal dohodnuté rokovanie s VUC ohľadom 
stavu Záblatskej ulice od autobusového otoču dozadu. Chcel by som počuť vyjadrenie, k čomu dospeli. 
Cesta sa z týždňa na týždeň prepadá stále viac a viac. Sme tam traja, ktorí sme dali 130.000 za opravu aut. 
Zvažujem, že to dáme k súdu a budeme to vymáhať od VUC.           

Pani Beňová: Chcela by vedieť, ako funguje záblatský futbalový klub. Je dobré zachovať podobné aktivity 
pre mladých. 
 
p. Vaňo: V klube sú 3 mužstvá, žiaci, dorastenci, muži. Peniaze si zháňame rôznym spôsobom, jediné čo by 
som ocenil je to, že i vďaka kolegom zo Smeru nám na finančnej komisii odsúhlasili náhradu za elektrickú 
energiu vo výške 1.500€ ročne, čo sme v minulosti nemali.   
Chcel by som, aby tento futbalový štadión bol pri najbližšej zmene územného plánu z priemyselného parku 
vyňatý a zmenené na športové plochy. O tento pozemok nik v rámci priemyselného parku neprejavil záujem.   
Každú chvíľu sa tu organizujú športové dni (Univerzita, AU OPTRONICS).  
Nedávno objekt vykradli.   
Pozitívom záblatského hriska je to, že sa tu udržiava živý trávnik.  
 
 
 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční 29. 5. 2013  o 16.00 hod. v KD v Zlatovciach.  
 

Na záver pán Vaňo prítomným poďakoval za účasť .  
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p. Kolá ř:   podal nasledujúcu požiadavku na Mestský úrad v Trenčíne: 
 
Žiadam útvar majetku mesta Trenčín o okamžitú nápravu skutkového stavu, ktorý pretrváva od roku 2011 v 
KS Zlatovce, ktoré je vo výpožičke. Súčasný nájomca priestorov o výmere „len“ 15,25 m2 označených ako 
sklad, využíva aj ďaľšie priestory za účelom poskytovania svojich služieb občanom,  a to klubovňu, toalety a  
zastrešenú terasu. 
Tento nájomca má záujem o uzavretie nájomnej zmluvy aj o tieto priestory a súvisiace energie. 
Ďalej žiadam o informáciu, ako to je s úhradou  energii nájomcom, vonkajším osvetlením a likvidáciou 
komunálneho odpadu, ktorý vzniká v KS.                                           

 
  
 
 
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 7. 05. 2013 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 


