ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 20.04.2016 o 16:00 na ZŠ
Veľkomoravská.
Prítomní poslanci: Martin Barčák, Ing. Tomáš Bahno, Ing. Vladimír Poruban
Neprítomný: Bc.Tomáš Vaňo - ospravedlnený
Garant VMČ: Ing. Mária Pauschová
Hostia: Ing. Ivan Liptai - náčelník MsP,
Ing.arch.Martin Beďatš - vedúci útvaru hlavného architekta
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Požiadavky občanov a poslancov
3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach
4. Prerokovanie materiálov odborných útvarov
5. Prezentácia Generelu cyklistickej dopravy
6. Rôzne
7. Záver
1. OTVORENIE
Zasadnutie VMČ Západ otvoril poslanec Martin Barčák a privítal prítomných.
2.Požiadavky občanov a poslancov
1.pani Mičátková pri benzínovej čerpacej stanici Slovnaft na Bratislavskej ulici po ľavej strane je poloblúčik trávy po
ktorej musia chodci prejsť – je tam blato, chýba tam cca 10 kociek - žiada dorobiť
2.pani Mičátková, sa pýta, či sa bude v tomto roku riešiť Zlatovský cintorín?
Poslanci odpovedali, že v r.2015 bola projektová dokumentácia a v r.2016 prebehne realizácia rozšírenia cintorína.
3.pani Mičátková, sa pýta, kto je vlastníkom ostatných pozemkov na Bratislavskej ulici v susedstve Šimuniových. Či
sú všetky vo vlastníctve mesta.
4.pani Nikolovová, sa pýta ,či sa bude robiť niečo s parkoviskom medzi Zlatovskou a Kožušníckou ulicou pri Medik
centre. Znovu sa tam začína tvoriť čierna skládka odpadu.
5.pani Nikolovová, sa pýta, ako je to s rozostavanou bytovkou na Bavlnárskej ulici. Už dlhšiu dobu sa tam nič
nerobí. Do kedy majú stavebné povolenie?
6.pani Nikolovová, sa pýta, čo je s novým grafikonom MHT.
Poslanci odpovedali, že bol vrátený spracovateľovi k zapracovaniu pripomienok.
7.pán Ježík, sa pýtal na situáciu s Jahodovou ulicou – a či sa nedá dohodnúť s pánom Matúšom osobné stretnutie
a nájsť riešenie.
8.pán Janík riešil znovu situáciu na Piešťanskej ohľadne prejazdu autobusov,
na základe toho poslanci žiadajú vyčísliť náklady, ktoré by pre mesto vznikli, keby prejazdové autobusy
neprechádzali do SAD cez Piešťanskú ale po ulici Ľ.Stárka alebo po Bratislavskej ulici.
9.pán Janík pripomenul otázku umiestnenia zrkadla na križovatke Veľkomoravská a Piešťanská – upozornil, že na
križovatke Piešťanská, Zlatovská je zrkadlo umiestnené a z jeho pohľadu je križovatka Veľkomoravská a Piešťanská
menej prehľadná. Poslanci sa pýtajú, či bolo osadenie zrkadla prerokované s dopravným inšpektorátom.
10.pani Mičátková sa pýta, či je možný pohyb cyklistov po chodníkoch v podjazde na Brnianskej ?
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11.pani Pšenčíková upozornila, že na Piešťanskej ulici za cca 5 rokov od výsadby nových stromov sa s nimi nič
nerobilo, narástli tak, že verejné osvetlenie neslúži svojmu účelu ale svieti do neba.
12.pani Pšenčíková upozornila na zničený povrch vozovky na Piešťanskej a Veľkomoravskej ( jama, kopec, záplata)
13. pani Pšenčíková na Piešťanskej je veľmi málo parkovacích miest. Obyvatelia, ktorí chodia na poštu parkujú aj
pred bytovkami priamo pod ich oknami. Pýta sa, či by sa nedali vytvoriť parkovacie miesta aj pri hrádzi.
3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach
1. Pán Žilka: Žiadame na Zlatovskej ulici osadiť dopravné značenie podľa schválenej projektovej dokumentácie, aby
bol zamedzený tranzit nákladnej dopravy. Okružná križovatka Brnianska a podjazd sú dokončené. Značenie už bolo
osadené, ale následne odstránené, chceme vedieť termín kedy sa osadí?
Odpoveď: Projekt dopravného značenia pre obmedzenie TRANZITU NÁKLADNÝCH VOZIDIEL cez ulicu ZLATOVSKÚ bol
v nedávnej minulosti vypracovaný a na jeho základe bolo na Zlatovskej ulici v predstihu osadené dopravné značenie.
Avšak toto dopravné značenie nebolo odsúhlasené na dopravnom inšpektoráte a preto muselo byť ihneď
demontované. Dopravný inšpektorát sa vtedy vyjadril, že osadenie predmetného dopravného značenia odsúhlasí až
po spojazdnení a spustení do riadneho užívania oboch podjazdov pod železnicu na ulici Brnianskej aj na ulici Vlárskej.
Predpokladaný termín ukončenia podjazdu na ulici Vlárskej je APRÍL 2016.
2. Na Kožušnícku ulicu umiestniť uličné smetné nádoby, pretože je tam veľký pohyb študentov gymnázia Futurum a
klientov TVK.
Odpoveď: V rámci mesta budú niektoré neefektívne využívané uličné koše popremiestňované a budú umiestnené aj
na Kožušnícku ulicu.
3. Opraviť chodník na Ul. Duklianskych hrdinov (pravá strana od bytového domu Zlatovská 10 k Seko Dapa) bolo to
prisľúbené v r.2014.
Odpoveď: Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií.
4. Na Zlatovskej ulici na križovatke s Rastislavovou sú preplnené nádoby na separovaný odpad. Doplniť nádobu na
papier.
Odpoveď: Odsledovali sme situáciu na danom stanovišti a vzhľadom k tomu, že nádoba na papier bola pravidelne
preplňovaná, bude dodaná ešte jedna nádoba na papier.
5. Zrekonštruovať chodník na pravej strane Zlatovskej ulice smerom na Bratislavu. V najhoršom stave je v úseku
parčíka oproti OC Úspech, ale aj ďalej. Chodníky sú po daždi plné vody.
Odpoveď: Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií.
Pán Janík: Väčšina autobusov medzimestských aj MHT jazdí cez Piešťanskú ulicu, ktorá je zrekonštruovaná . Občania
požadujú zabezpečiť aby prejazdové autobusy, ktoré idú na SAD, jazdili cez ulicu Ľ.Stárka a nie cez Piešťanskú.
Odpoveď: Touto požiadavkou sa budeme zaoberať v spolupráci so SAD Trenčín.
Pán Janík: Na križovatke ulíc Veľkomoravská a Piešťanská oproti ZŠ umiestniť zrkadlo.
Odpoveď: Po obhliadke križovatky Veľkomoravská/ Piešťanská nie je potrebné umiestniť dopravné zrkadlo.
Rozhľadové pomery sú dostatočné.
4. Prerokovanie materiálov odborných útvarov
2.1. Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti EUROPEUM s.r.o. na ulici Brnianska o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.
ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 53/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 200m2, výmera bude spresnená
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geometrickým plánom, za účelom rozšírenia kapacity spevneného nekrytého parkoviska pre osobné automobily.
Časť vyššie uvedenej parcely priamo nadväzuje na pozemok (parc. č. 53/3) vo vlastníctve žiadateľa.
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy
dňa 23.03.2016 odporučili predaj pozemku.
Výbor mestskej časti Západ nehlasoval, k materiálu sa vyjadrí až po prerokovaní vo finančnej a majetkovej
komisii.
2.2. Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti vlastníkov bytov na ulici Zlatovská 2182 o predaj nehnuteľnosti – pozemku
v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 407 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 300m2, výmera bude spresnená
geometrickým plánom, za účelom scelenia pozemku k bytovému domu a vybudovania odpočinkovej zóny pre
vlastníkov tohto bytového domu.
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy
dňa 23.02.2016 odporučili predaj pozemku.
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za, odporučil vyhovieť žiadosti

5. Prezentácia Generelu cyklistickej dopravy
Ing.arch Beďatš predstavil prítomným projekt Generel cyklistickej prepravy.
Projekt si môžu obyvatelia pozrieť aj na stránke www.trencin.sk -občan-útvar hlavného architekta-územný plán
mesta-cyklogenerel 2016
6. Rôzne
Ing.Liptai prítomných informoval, že 26.4.2016 v športovej hala bude prezentácia novej parkovacej politiky mesta.
7.Záver
Na záver poslanec : Ing. Tomáš Bahno, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Nasledujúce zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať 18.5.2016 v o 18,00 hod. v KS Záblatie
Zapísala: Ing. Mária Pauschová
V Trenčíne dňa 20.4.2016

Martin Barčák v.r.
poslanec VMČ Západ
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