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    ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 18.5.2016 o 18:00   v KS Záblatie. 

Prítomní poslanci:  Bc. Tomáš Vaňo, Martin Barčák,  Ing. Tomáš Bahno, Ing. Vladimír Poruban 

Garant VMČ:   Ing. Mária Pauschová                                                                                                                                   

Hostia:   Mgr.Milan Sláviček, Ing.Luboš Balušík   

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Odpovede  na požiadavky vznesené  na minulých zasadnutiach 
3. Požiadavky občanov a poslancov    
4. Prerokovanie materiálov odborných útvarov 

        5.   Záver 
 
1. OTVORENIE     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril predseda VMČ Bc.Tomáš Vaňo a privítal prítomných.  
 

2.  Odpovede  na požiadavky vznesené  na minulých zasadnutiach   (27.1.2016 KS Záblatie). 
 

1. Je vypracovaná dokumentácia riešenie cyklotrás pre lokalitu Záblatie? Ak nie je, je potrebné zaradiť do 

plánu vypracovanie projektovej dokumentácie cyklochodníka medzi Záblatím a Zlatovcami. 
Odpoveď :Spracovaný je Generel cyklistickej dopravy, v ktorom sú navrhnuté polohy trás pre cyklistov s predbežným 
ideovým návrhom riešení trás. Samotné projektové dokumentácie cyklistickej dopravy budú zadávané podľa možností 
rozpočtu. Prioritu jednotlivých dokumentácií v rámci celého mesta by mala určovať Cyklokomisia. Úsek medzi 
Záblatím a Zlatovcami je v cyklogenereli navrhnutý - s pokračovaním do Orechového, s priečnymi napojeniami do pr. 
parku v polohe súčasného žel. priecestia v Záblatí, ďalej na Bratislavskú, Zlatovskú a na hrádzu cez Brniansku, Hlavnú 
a Bavlnársku, aj cez Bratislavskú na cestný most. 

2. Zreteľnejšie vysvetliť ľuďom v Infe spoplatnenie stavebného odpadu. 
Odpoveď :Na konkrétne otázky, resp. nejasnosti k tejto téme, budú v INFO odpovedať kompetentní úradníci v rubrike 
Otázky a odpovede.  Občan sa však môže priamo obrátiť aj na p.Zuzanu Čachovú z útvaru stavebného a životného 
prostredia zuzana.cachova@trencin.sk, 0902 924979. 

3. Obyvatelia Záblatia opätovne poukazujú na veľkú vzdialenosť z konca Záblatskej ulice na zastávku MHD 

Dolné Pažite. Požadujú, aby každá linka MHD smerujúca do Záblatia jazdila až na otoč Rybáre. 
Odpoveď :Táto požiadavka bude zapracovaná do "Novej organizácie MHD Trenčín"  

4. Návrh novej organizácie MHD zverejniť v najbližšom čísle Info, ešte pred verejnou prezentáciou 

plánovanou na 18.2.2016. 
Odpoveď :Zverejniť návrh MHD v INFO 9.2.2016 nebolo možné z dvoch dôvodov - požiadavka prišla až po uzávierke a 
ďalšie INFO vyjde až po verejnej prezentácii 1. marca. Druhým dôvodom sú priestorové možnosti, ktoré nedovoľujú 
zverejniť celý návrh grafikonu. Autori návrhu prisľúbili, že sa okrem prezentácie v kine Hviezda 18. 2. 2016 zúčastnia 
aj na zasadnutiach VMČ vo všetkých mestských častiach. Návrh grafikonu je občanom k dispozícii k nahliadnutiu aj v 
Centre rozvoja mesta na Farskej ulici č. 10.   

5. V dome smútku v Záblatí je okrem vymaľovania vnútorných priestorov a opravy asfaltových povrchov 

potrebná aj oprava schodiska a zabezpečenie ozvučenia pred domom smútku. 
Odpoveď :Interiér domu smútku bude v jarných mesiacoch vymaľovaný správcom cintorína. Oprava asfaltových 
povrchov a schodiska za zaraďuje do zásobníka investičných akcií. Ozvučenie exteriéru zabezpečí útvar interných 
služieb v priebehu februára 

6. Pán Brabec: Tuje okolo domu smútku v Záblatí narúšajú koreňmi cestu, ak sa opraví povrch ciest budú 

ich narúšať o pár rokov opäť. V areáli cintorína je potrebné osadiť lavicu na sedenie pohodenú medzi tujami 

na pôvodné miesto. 
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Odpoveď :Na základe obhliadky konštatujeme, že korene uvedených tují nespôsobujú poškodenie danej cesty. 
Poškodenie cesty je spôsobené jej zaťažením, na ktoré nie je dimenzovaná (automobily kamenárov, vývoz KO a pod.). 
Lavička bude osadená na pôvodné miesto správcom cintorína. 

7. Na Záblatskej ulici od otoča dozadu je zničená cesta. Treba aspoň odšramovať prepadliská (pásy), upraviť 

spodok a vyliať nový povrch. V tomto úseku tiež trčia 2 kanalizačné poklopy - spustiť ich nižšie (oprava 

poškodeného auta stála 3000,- €.) 
Odpoveď :Požiadavku zaraďujeme do zoznamu požiadaviek na opravy miestnych komunikácií. 

8. Nastriekať niku pre autobusy pri kaplnke na Záblatskej ulici. Parkujú tam autobusy. 
Odpoveď : Vozidla MHD parkujú na zastávkovej nike na zastávke Rybáre. Nie je možne aby vozidla parkovali v 
obratisku, nakoľko by bránili prejazdu iným vozidlám. 

9. Dopredu oznamovať uzavretie ciest v Záblatí rozhlasom a vo výveskách, minimálne 1 týždeň pred 

uzavretím (súvisí s MŽT). 
Odpoveď :O požiadavke na informovanie občanov sme informovali MŽT, v prípade uzatvorenia ciest v budúcnosti 
budú občania lepšie informovaní, ako tomu je teraz. 

10. Na zjazde z nového mosta osadiť stopku. Vznikajú tam vážne situácie najmä pri jazde cyklistov po 

Bratislavskej ulici (cyklistov na hlavnej ohrozujú autá idúce z mosta). 
Odpoveď :Požiadavku odstupujeme správcovi príslušnej cesty 1. triedy, ktorým je Slovenská správa ciest. 

11. Pán Bratko: Za futbalovým ihriskom v Záblatí odstrániť navezené kreslá, bude sa tam hromadiť ďalší 

odpad. 
Odpoveď :V rámci  zberu nadrozmerného odpadu v mestskej časti Zámostie, ktorý bude najbližšie dňa 5.2.2016, bude 
uvedený odpad odvezený.  

12. Pani Čaklošová: Vyčistiť potok v Záblatí (Záblatská ulica, Ulica Rybáre). 
Odpoveď :Za stav vodného toku v Záblatí zodpovedá jeho správca SVP š.p., Povodie Váhu Piešťany. Útvar stavebný a 
životného prostredia požiada správcu toku o vyčistenie potoka. 
 
 
Bc.Vaňo informoval občanov o začatí prác  v športovom areáli v Záblatí, postreky  boli  už zrealizované, v 21. týždni 
by sa  malo  začať  s výsadbou  trávnika. 
 
Bc.Vaňo ďalej prítomných informoval, že nakoľko padlo konečné rozhodnutie o nezrealizovaní podchodu Žabinská, 
peniaze, ktoré boli vyčlenené na tento podchod budú použité v časti Zámostie. V rámci mestskej  časti Záblatie  
máme záujem , aby  bola riešená aj ulica Poľnohospodárska a chodník na ulici Sigôtky, na ktorý je v rozpočte 
momentálne len na PD. Definitívne o rozdelení tejto finančnej  čiastky rozhodnú poslanci na  zasadnutí MsZ. 
 
3.Požiadavky občanov a poslancov 
1.Pani Ďurikovičová sa pýta v akom časovom horizonte sa budú realizovať chodníky  na ulici  Sigôtky, či obyvatelia 

môžu hovoriť   do projektovej dokumentácie, či sa budú posúvať hranice pozemkov  kvôli  ceste a    chodníku, kto 

a kedy bude jednať s majiteľmi pozemkov pod cestou a chodníkom o ich odpredaji. 

 

2.Občianka  sa pýta, či sa bude  realizovať chodník Záblatská. 

 

3.Viacerí občania sa sťažovali  na nedodržiavanie rýchlosti  na uliciach Sigôtky a Záblatská. Pán Zelizňák  písal aj 

sťažnosť ohľadne nedodržiavania rýchlosti adresovanú p. primátorovi.  Po diskusii občania s poslancami žiadajú, aby 

v celej zóne  Záblatie bola povolená rýchlosť 30 km. 

 

4.Občan sa pýta  dokedy budú  po Záblatí  chodiť kamióny.  Stavba   „Servis nákladných vozidiel“ Trenčín – Záblatie      

stavebníka a vlastníka  Ing.Igor Smatlánek – AUTOTRANSPORT bola povolená ako dočasná stavba v roku 2002 na 

dobu 5 rokov. 



3 

 

5.Pani Sulíková  informovala, že v novom grafikone MHD je zrušená zastávka  Orechové - Vlárska (pri  autoservise 

Lipecký ) a linka č.3 cez víkendy vôbec nebude chodiť. Žiada prehodnotiť zrušenie zastávky a zaviesť spoje aj cez 

víkend. 

6.Občania  žiadajú, aby v novom grafikone  všetky autobusy v Záblatí chodili  až po otoč - Rybáre. 

Poslanci  informovali o možnosti zasielania pripomienok do 22.5.2016  aj na ich e-mailové adresy a ich snahou bude, 

aby boli  zapracované do novej koncepcie MHD. Budú žiadať, aby boli vyčíslené prejazdené  kmhodiny na Zámostí 

v prvom variante a kmhodiny v novom variante, aby MHD  v mestskej časti  Západ za železnicou  nebola len v 2 

hodinových intervaloch. 

7. Občania žiadajú  dočasný prechod pre chodcov   na železničnom priecestí v Záblatí vyrovnať a aby  bol  udržiavaný 

v čistote. 

 8.Pani Ďurišková upozornila, že momentálne jediná prístupová cesta  do Záblatia je  cez ulicu Sigôtky. V prípade 

dopravnej nehody  môže nastať problém so záchrankou a požiarnymi vozidlami.  Touto situáciou sa treba  zaoberať 

teraz. Nedala  by sa opraviť  cesta popri Záblatskom potoku popod diaľničný privádzač? 

9. Občania   upozorňujú na  možnú situáciu, keď budú podjazdy  do mestskej časti Západ, ktorá sa nachádza za  

železnicou zaplavené a do tejto časti sa nedostanú  požiarne  vozidlá a záchranka.    

 

 

 

Pán Ježík sa pýta, čo bude  so zasypaním  jám  na ulici Jahodová.                                                                                      

Ing.Balušík - poverený vedením MHSL prisľúbil, že sa problém bude snažiť  doriešiť. 

 

Diskusia k novej parkovacej politike. 

Pán Beták oslovil občanov a poslancov, aby sa vyjadrili k novej parkovacej politike mesta a či súhlasia  s Trenčianskou 

parkovacou spoločnosťou a.s.    On navrhuje TPS a.s. ako takú  zrušiť,  je nedôveryhodná, ( za niekoľkoročnú  

existenciu  nezriadila  žiadne  nové parkovacie miesta, príjmy z parkovania prejedla )a dostať parkovanie priamo pod 

mesto. Najskôr  by  mala občanom niečo ponúknuť a potom vyberať peniaze – napr. záchytné parkoviská a možnosť 

dostať  sa do centra MHD. 

Bc.Vaňo  -  k momentálnemu návrhu má viacero pripomienok, v pôvodnom znení by návrh nepodporil. K novému 

návrhu sa vyjadrí až po zapracovaní pripomienok .  

Ing.Bahno -  pripomienok je veľa a pokiaľ nepozná konečný návrh sa nemôže vyjadriť. Je ochotný podporiť projekt, 

kde bude riešené centrum mesta.     

Ing.Poruban  -  má niekoľko pripomienok  (počet áut v rodine, cenová politika, rozsah, majetkové pomery a.s.) tak 

ako je to navrhnuté v 1.návrhu je to nerealizovateľné. 

p.Barčák  - TPS a.s.  a navrhovaný princíp je nezmysel , materiál je nepresný, pripomienky závažné. Momentálny stav 

považuje za zlý.     
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Všetci občania, ktorí sa zapojili do diskusie boli  za zrušenie TPS a.s.. Ich názor je, že parkovanie  by malo patriť 

priamo pod mesto. Súčasný návrh považujú za zlý. 

Ing.Bahno informoval, že žiadal aby  verejné osvetlenie a dopravné značky v nových chodníkoch boli mimo chodník. 

                                                                  

 4. Prerokovanie  materiálov odborných útvarov 

4.1.    Žiadame Vás o  prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj nehnuteľností – častí pozemku v k.ú. Zlatovce 

(Zlatovská ul.) C-KN parc.č. 44/1 o výmere cca 950 m2 (výmera bude upresnená geometrickým plánom) do 

vlastníctva Ing. Pavol Ellinger - STAVIVO za účelom scelenia pozemkov.  Pozemky sú v priamom susedstve 

nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa o pozemky dlhodobo stará,  udržiava ich a likviduje rôzny drobný 

odpad, ktorý je na pozemkoch vyhodený.    

Útvar stavebný a životného prostredia, Útvar dopravy a Útvar hlavného architekta predaj odporučili dňa 

10.05.2016  s podmienkou zachovania rozhľadových pomerov vyplývajúcich z dopravných vzťahov. 

Výbor mestskej časti Západ nehlasoval k predloženému materiálu. Poslanci, žiadajú doplniť informácie. 

4.2. Žiadame Vás o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku a časti spevnenej plochy chodníka na Hlavnej 

ulici v k.ú. Hanzlíková časť C-KN parc.č. 755 v približnej výmere 20 m2 pre Barboru Kudláčovú, za účelom výstavby 

vjazdu na novovybudovanú komunikáciu formou zníženia chodníka, ktorý bude po kolaudácii odovzdaný do 

vlastníctva Mesta Trenčín, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia maximálne do 

doby dokončenia stavby  uvedenom v stavebnom povolení, v prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený 

termín ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného 

povolenia.   Ide o  časť chodníka  nachádzajúceho sa na Hlavnej ulici.  

       Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ a Útvar hlavného architekta Mesta 

Trenčín dňa 10.05.2016 prenájom pozemku odporučili. 

 

Výbor mestskej časti  Západ hlasovaním   3  za,  odporučil vyhovieť žiadosti. 

(poslanec Ing.Poruban odišiel pred prerokovávaním predložených žiadostí ) 

 

5.Záver 
Na záver  predseda VMČ Tomáš Vaňo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
Nasledujúce zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať 15.6.2016  v  o 16,00 hod. v KS Zlatovce 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Mária Pauschová  
V Trenčíne dňa 18.5.2016   
 
 

                                                                                                                       Bc.Tomáš Vaňo  v.r.   
                                                                                                                   predseda  VMČ Západ 
 
                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 


