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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 26.08.2015 o 16,00 v Základnej škole 
Veľkomoravská.    

Prítomní poslanci:   p. Ing. Bc. Tomáš Vaňo  

Neprítomní ospravedlnení poslanci: p. Ing. Tomáš Bahno, p.Martin Barčák, p. Ing. Vladimír Poruban   

garant: p. Ing. Viera Gugová                                                                                                                                   
hostia: p. Mgr. Milan Sláviček, MsP 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov odborných útvarov. 
3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach. 
4. Požiadavky občanov a poslancov. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 
 
1. Otvorenie.     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril pán Bc.Tomáš Vaňo predseda VMČ Západ. Konštatoval, že 3 členovia VMČ 
Západ sa ospravedlnili, sú neprítomní.   
 
2. Prerokovanie materiálov odborných útvarov. 
 
 2.1 Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti - časti pozemku na Ulici Ľ. Stárka v k. ú. Zlatovce, 
C-KN parc. č. 558/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca. 22 m2 výmera bude spresnená 
geometrickým plánom, pre vlastníkov siedmich garáži na ul. Ľ. Stárka, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku užívaného ako prístup do spodných častí garáží vo vlastníctve kupujúcich, ktoré sú 
využívané ako pivnica.  
Pozemok sa nachádza pred vstupom do zadných častí garáží, ide o cca 1 m široký spevnený pás tvoriaci 
prístup k predmetným nehnuteľnostiam. Pozemok je pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľný. 
2.2.Žiadame Vás o vyjadrenie k odpredaju pozemku v k.ú. Zlatovce, časť C-KN parc.č. 1442/33 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere cca  830 m2, pre Jaroslava Olaha a manž. Máriu, za účelom rozšírenia 
pozemku, ktorý je ako priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok na ktorom sa 
v súčasnosti nachádzajú montované obytné bunky. Na základe rokovaní  medzi Mestom Trenčín a rodinou 
Oláhových došlo k dohode, že Mesto Trenčín zrealizuje investičnú akciu – premiestnenie dočasných 
stavieb „Montovaných buniek“ (po schválení investičnej akcie mestským zastupiteľstvom) a následne po jej 
kolaudácii  bude uzatvorená kúpna zmluva na predaj tohto pozemku do vlastníctva žiadateľov, ako 
kompenzácia  za škody a problémy zapríčinené neprispôsobilými občanmi, ktorí žijú v sociálnom zariadení 
vo vlastníctve Mesta Trenčín a priamo susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov.Predaj 
pozemku bude realizovaný formou zmluvy o budúcej  kúpnej zmluve. Riadna kúpna zmluva bude so 
žiadateľmi uzatvorená po zrealizovaní investičnej akcie Mesta Trenčín, na základe ktorej dôjde 
k premiestneniu dočasných stavieb  „Montovaných obytných buniek“.   

Zasadnutia Výboru mestskej časti Západ sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov, preto sa 
hlasovanie k predloženým materiálom neuskutočnilo. 
 

3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach.  
Pani prečítala časť článku z Echa o spojoch do Zámostia. Jej názor je, že ich je málo. O 13,30 ide z mesta 

spoj č.3. Cez prázdniny pôjde až o pol tretej. Tri hodiny nepôjde autobus. Odpoveď: Frekvencia 

jednotlivých spojov na linkách súvisí s ich vyťažiteľnosťou. Nakoľko zo Zámostia je malá vyťažiteľnosť 

spojov, so zvyšovaním ich počtu sa neuvažuje.                                                                                        

Prečo bola 9 zrušená. Aj keď sa ženy potrebujú dostať z cintorína na Juhu, musia ísť do kopca k Južanke. 
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Prečo nejazdí autobus č. 9?          ÚHA Odpoveď: Frekvencia spoja súvisí s vyťažiteľnosťou.  Vyťažiteľnosť 

spoja bola malá. 

Aj MHD by mohli chodiť okolo Helovej píly tak ako prímestská doprava. V krátkom období majú ľudia ,ktorí 

bývajú pri Odeve 3 spoje (5,15). Občania zhrnuli: Medzi 11,30 a 14,30 je potrebné pridať autobus, ktorý 

bude jazdiť do Istebníka.      ÚHA Odpoveď: Frekvencia jednotlivých spojov na linkách súvisí s ich 

vyťažiteľnosťou. Nakoľko zo Zámostia je malá vyťažiteľnosť spojov, so zvyšovaním ich počtu sa neuvažuje. 

Pán Rožník, ak chodí málo ľudí, nech sa pridá malý autobus do Istebníka. Nech je efektívnejšia preprava. 

Na Ostrove je provizórna preprava, aj v tejto časti sa môže do dokončenia podjazdu zaradiť náhradná 

doprava.  Odpoveď ÚHA:  Vozový park dopravcu neobsahuje tzv. mikrobus, linkový by jazdil na určenej 

vyťaženej trase a v súčasnosti sa neuvažuje s jeho obstaraním, nakoľko celý vozový park dopravcu je 

obnovený. Okrem toho rozdiel v nákladoch na prevádzku klasického autobusu a mikrobusu je minimálny. 

Na Ostrov bola zavedená kyvadlová doprava aby chodci v denných hodinách neprechádzali mostom, ktorý 

je v rekonštrukcií v záujme zachovania bezpečnosti ľudí.  

Požiadavka: Ako bude vyzerať grafikon MHD po otvorení podjazdu Vlárska? Odpoveď: Grafikon sa 

pripravuje, po jeho príprave bude predložený verejnosti.  

Prečo 3ka zachádza zo Záblatia až do priemyselnej zóny potom blúdi pri Váhu, a až potom ide na 

Zlatovskú. Jazda z Istebníka do centra trvá pól hodinu?     Odpoveď: Z dôvodu obchádzkových trás, 

nakoľko križovatka Bratislavská/Brnianská je uzavretá. 

Pán Lupták: Majerská je obojsmerná, mám problém vyjsť z chalupy, nedá sa prejsť cez cestu, nie je tam 

prechod pre chodcov.   Odpoveď ÚHA:  Zriadenie priechodu pre chodcov podlieha splneniu viacerých 

legislatívnych predpisov a noriem (napr. zvláštne nasvietenie priechodu, bezbariérová úprava chodníka). 

Vzhľadom k tomu, že obchádzka je iba dočasná a zhotoviteľ MŽT plánuje sprevádzkovať podjazd na 

Vlárskej ul. do konca tohto roka, nebudeme priechod zriaďovať. 

Sú ulice Majerská, Podjavorinskej a ďalšie dimenzované na kamiónovú dopravu?   Odpoveď ÚHA: Ide o 

miestne komunikácie, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou všeobecne prístupné a užívané.  

Pán Matejka: Na Majerskej ulici sú jamy, pri každom kamióne nám zatrasie dom. Na ulici smerom do 

Zlatoviec sa opravy dali urobiť.  Požiadavka: Opraviť jamy na Majerskej ulici (konkrétne blízko križovania 

s Jánošíkovou, pri dome Jánošíkova 17).         Odpoveď ÚIS: Výtlky a jamy na Majerskej ulici budú 

opravené novým mestským strojom na výtlky v priebehu letných prázdnin. 

Návštevy sa nevedia zorientovať, zle je usmernená doprava. Z Istebníckej na Majerskú sa nedá urobiť 

hlavná cesta? Keď sa ide z Orechovskej (teraz jednosmerná) treba zreteľne vyznačiť smerovkami, aby sa 

návštevníci vedeli zorientovať ako sa dostanú do centra.             Odpoveď ÚHA: Pri tvorbe obchádzkových 

trás bola zvažovaná aj zmena prednosti v jazde Istebnícka - Majerská, ale napokon dopravný inšpektorát a 

cestné správne orgány rozhodli ponechať súčasný stav. Na Orechovskej ul. pred križovatkou s Istebníckou 

je obchádzková značka Centrum so šípkou rovno. 

Pán Galbavý, MsP, tiež navrhuje doplniť šípky, smerovky na križovatke Orechovská - Istebnícka - 

Majerská, pred stopku na Orechovskej ulici vyznačiť smer centrum rovno a smer Hrabovka doprava.               

Odpoveď ÚHA:  Na Orechovskej ul. je obchádzková značka Centrum smer rovno. Smer Hrabovka je 

dôležité značiť od centra mesta, kvôli uzávierke Vlárskej. Trasa cez Orechovskú a Vlársku ul. pre smer od 

Nemšovej do Hrabovky však zostáva rovnaká, bez ohľadu na uzávierku priecestia na Vlárskej, preto nie je 

ani značená ako obchádzková.  
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Poklop na Stárkovej ulici je stále uvoľnený.       Odpoveď ÚIS: Podnet opakovane nahlasujeme správcovi 
kanalizácie – spoločnosti TVK. 
Chodník z mosta dolu, pretŕčajú konáre stromov cez plot, zasahujú do chodníka.     
Odpoveď MHSL: Údržba zelene zasahujúcej do chodníka bude zrealizovaná v 29.týždni 2015.         

Požiadavka: Odviezť z Veľkomoravskej ulice konáre po ostrihaní živých plotov.     MHSL odpoveď: Odvoz 

bioodpadu z uvedenej lokality bude zrealizovaný v 29.týždni 2015.                                                                            

Dá sa zabezpečiť oprava výtlkov na Kiššovej ulici, vždy sú len provizórne zalátané?    Odpoveď ÚIS: 

Oprava výtlkov na Kiššovej ulici bude zrealizovaná začiatkom augusta pomocou nového mestského stroja 

na výtlky.                                                                                                                                                                                        

Kvôli výjazdu z Podjavorinskej na Istebnícku osadiť zrkadlo (napríklad na elektrický stĺp oproti).  Odpoveď 

ÚHA: Po konzultácii s dopravným inšpektorátom zrkadlo nebude osadené. Rozhľad je obdobný ako na 

mnohých ďalších križovatkách v meste. Zeleň bola upravená tak, aby nebránila v rozhľade.                         

Pán Rožník: Osadiť lampy na hrádzy pri novom žel. moste (svetlá sú teraz dole, stĺpy ostali), večer treba, 

aby svietili svetlá z hrádze smerom na Radlinského ulicu.          Odpoveď MHSL: Predmetné svietidlá boli 

zdemontované predchádzajúcim správcom verejného osvetlenia (ďalej len VO). Nový správca VO 

zabezpečí dodanie a osadenie nových svietidiel na jestvujúce stožiare v termíne do 31.8.2015. Svietidlá 

budú osadené tak ako pôvodné, nakoľko sú určené k osvetleniu hrádze. 

4. a 5. Požiadavky občanov a poslancov, Rôzne. 
Pani Mičatková, popísala, že ľudia v Nových Zlatovciach zastavujú v križovatkách, lebo sa boja. Jazdia tam 
mladí vysokou rýchlosťou. 
Požiadavka: V križovatkách Obchodná - Lipová, Javorová a Vážska  osadiť stopky.               ÚHA 
Na Javorovej ulici (jazdí tam veľa áut, pri detskom ihrisku vybiehajú deti) znížiť rýchlosť na 30 km/hod. 
alebo osadiť spomaľovač. Obyvatelia doplnili znížiť rýchlosť na všetkých uliciach (+ Lipová, Vážska, 
Obchodná).         ÚHA                           
Pani Žaková: Kedy sa Kožušnícka ulica začne zametať? Manžel pozametal lístie na ulici urobil kopu, vietor 
to rozfúkal.      ÚIS 
Tiež upozornila, že popri nich chodia aj neskoro večer na motorke veľmi rýchlo.  
Pán Mgr. Sláviček, uviedol:  MsP nemá oprávnenie merať rýchlosť, ani zastaviť auto. Odporúča občanom 
zavolať na 158, ak ide o rušenie nočného kľudu. 
Na Staničnej ulici vo dvore pri smetných nádobách sú husté kríky, behajú tam potkany. Nemôžeme tam 
nasypať otravu, lebo tam behajú psíky. Treba tam urobiť plot.                                         ÚSŽP + ÚIS 
Už som písala na mesto o čistote, prišla mi odpoveď, že bola obhliadka a neboli zistené nedostatky.  
Občania: Treba čistiť kanalizácie (vpuste), treba zvnútra vybrať čo je tam nanesené.    ÚIS 
Pán Szigeti: Podjavorinskú ulici žiadame zachovať ako jednosmernú aj po skončení obchádzkových trás. 
Po ukončení stavby podjazdu opätovne obyvatelia žiadajú osadiť značky zákaz vjazdu nákladnej dopravy 
nad 3,5 t, resp. 12 t (tak ako to bolo).                                                                                                ÚHA 
Občania sa pýtali, či nájdu mestských policajtov v budove na Medňanského ulici, keď zanikajú okrsky. Pán 
Mgr.Sláviček, MsP popísal, že mestskí policajti sa budú striedať. Zrušené boli 4 miesta vedúcich, ale od 
januára bude o 4 policajtov vonku viac. Hliadka na Zámostí stále bude. Budova v Istebníku bude základňou 
pre cyklohliadku. 
       Pani sa vrátila k požiadavke označenia smeru Centrum na Istebníckej ulici. Návštevy sa nevedia 
zorientovať, šípka je zarastená brečtanom. Keď na Orechovskej stojí auto nevníma šípku nad autom. Treba 
dať šípku do cípu.                                   ÚHA     
       Pani Žáková uviedla, že v tejto časti Zámostia chýba MŠ. Treba to súrne riešiť. Stavajú sa 
kontajnerové škôlky z peňazí únie, prečo sa taká nepostaví aj v Trenčíne?                    KP + ŠZTN 
Budova Ozety, kde boli kancelárie je nevyužitá, mesto ju môže kúpiť, neboli by tam veľké náklady na 
rekonštrukciu a v nej by sa dala zriadiť škôlka. 
       Pán Šumichrast, riaditeľ ZŠ, reagoval na požiadavku zriadiť ďalšiu MŠ: táto základná škola je 
absolútne plná. Bolo by ideálne, aby tu bola MŠ a deti plynulo prešli do ZŠ, ale priestory tu nie sú.  
       Pani popísala, aká je zlá situácia keď prechádza s dieťaťom cez Bratislavskú ulicu do Zlatoviec ráno 
do MŠ, chodci majú zelenú, a od Zlatoviec idú autá, je to nebezpečné.                            ÚHA 
Pani Mičatková: Ako sa vychádza zo Školskej k Lidlu je plný múr treba tam osadiť zrkadlo. Tiež na druhom 
konci je neprehľadná križovatka.                                                                                         ÚHA                       
Pri automate na mlieku pri vinotéke (sídlisko Kvetná) je stále neporiadok.           ÚSŽP 
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Reagoval pán Vaňo, predseda VMČ Západ: Podmienkou mesta k nadstavbe objektu bolo vybudovanie 
nového stanovišťa na smetné nádoby. Takto by malo smetisko zaniknúť. 
Diskusia pokračovala k výstavbe MŽT a termínom ukončenia jednotlivých križovatiek a podjazdu. 
        Pán Szigeti: žiadali sme pasportizáciu Podjavorinskej ulice, Medňanského a okolia kvôli zaťaženiu 
obchádzkami pred rokom. Teraz je to aktuálne na Podjavorinskej viditeľne praskajú domy aj cesta.  ÚHA 
Bude súčasťou podjazdu na Vlárskej chodník pre peších a cyklistov?                            ÚHA 
        Prítomní poukázali na zanedbané čistenie mesta (trávniky, chodníky, krajnice). Je tu špina, 
nezamestnaní a dobrovoľníci môžu Zámostie vyčistiť.              ÚIS 
Neporiadok je okolo prevádzok. Treba zaviesť kontroly. Nikto nikoho nepostihuje.      
Prítomní ďalej poukázali na rušenie nočného kľudu na Ostrove. Mesto s tým nič nemá a starosta 
Zamaroviec tiež nerieši situáciu.  Opäť bol v noci hluk. 
Pán Mgr. Sláviček: MsP mimo katastrálnych území Trenčína zasahovať nemôže. Obec Zamarovce je 
kompetentná povoľovať akcie a povoľuje prevádzky. V Trenčíne platí všeobecne záväzné nariadenie, ale 
obec takéto nemá.  
Prítomní pripomenuli, že hluk počuť aj v Zamarovciach aj v Trenčíne. Pán Mgr. Sláviček, MsP odporučil 
občanom obrátiť sa na súd, aby predbežným opatrením obmedzil činnosť do 23,00. Mestská polícia nemá 
kompetencie.                                                                                                                                                             
Prítomní trvajú na riešení situácie na Ostrove - porušovanie nočného kľudu hlasnou hudbou do ranných 
hodín.   KP                                                                                                               
 
5. Záver. 
Na záver pán Bc. Tomáš Vaňo, predseda VMČ Západ poďakoval prítomným za účasť, pozval prítomných 
na zasadnutie dňa 30.9.2015 o 18,00 v KS Záblatí a ukončil zasadnutie. 
 
Zapísala: Ing. Viera Gugová  
V Trenčíne, dňa 26.8.2015 

 
  

                                                                                                         Bc. Tomáš Vaňo      
                                                                                                     predseda VMČ Západ 

 
 
 
 


