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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 27.01.2016 o 18:00 v KS Záblatie. 

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

Neprítomný poslanec:  Bc. Tomáš Vaňo - ospravedlnený 

garant: Ing. Viera Gugová                                                                                                                                    

hostia: Ing. Ivan Liptai, náčelník 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 Martin Barčák, zastupujúci predsedu VMČ Západ, privítal prítomných a uviedol, že 
predseda VMČ Západ pán Bc. Tomáš Vaňo svoju neúčasť ospravedlnil.  
 
2. Prerokovanie materiálov odborných útvarov. 
2.1 Žiadame Vás o opätovné vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti - pozemku na Ulici Bratislavskej  v k. ú. Hanzlíkova, 
novovytvorená C-KN parc. č. 663/12 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 182 m2, odčlenená geometrickým 
plánom č. 17905095-063-15, pre Ing. Antona Šimuniho s manželkou, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  
pozemku, ktorý je oplotený a ohraničený živým plotom a slúži ako protihluková stena. Ide o  pozemok na Ul. 
Bratislavská nachádzajúci sa medzi nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa a chodníkom.  Útvar stavebný a 
životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 07.10.2015 odporučil odpredaj 
pozemku. Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 proti neodporučil vyhovieť žiadosti o predaj nehnuteľnosti dňa 
25.11.2015. Na základe viacerých osobných rokovaní, ako aj žiadosti zo dňa 13.01.2016, žiadateľ žiada VMČ Západ 
o prehodnotenie stanoviska zo dňa 25.11.2015 z dôvodu, že pozemok užíva 40 rokov, platí zaň daň z nehnuteľnosti 
a udržiava ho.    Výbor mestskej časti Západ sa vyjadrí k žiadosti po predložení stanoviska komisie pre riešenie 
cyklistickej dopravy v Trenčíne k trasovaniu cyklochodníkov na Bratislavskej ulici.  

2.2 Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti Diamond oil a.s. o predaj nehnuteľnosti – pozemku – trávnatá 

plocha na ulici Kasárenská v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 1404/2 ostatná plocha o výmere cca 20m2,výmera bude 

upresnená geometrickým plánom, za účelom scelenia pozemku a vybudovania odtokového systému a jeho 

následným pripojením na verejnú kanalizáciu. Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar 

hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 5.11.2015 odporučil predaj pozemku. Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 

3 za odporučil vyhovieť predaju pozemku podľa predloženej žiadosti. 

 
2.3  Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti INGEO a.s. o prenájom nehnuteľnosti - pozemku – zelene na 

ulici   Na kamenci v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 1521 ostatná plocha o výmere 1m2 pre SHMÚ na dobu 15 rokov,  

za účelom umiestnenia merného objektu a následných vstupov na pozemok pre potreby merania, v súvislosti 

s akciou „Budovanie a rekonštrukcia sond podzemných vôd v rámci projektu : Budovanie a rekonštrukcia 

monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd“ v zmysle zákona č.  569/2007 Z.z.  Spoločnosť INGEO a.s. Žilina 

sa bude podieľať na realizácii geologických prác hydrogeologického prieskumu, pričom objednávateľom týchto prác 
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je Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava. Súčasťou geologickej úlohy je vybudovanie náhradných vrtov 

v blízkosti existujúceho objektu SHMÚ. Vrty  po vybudovaní budú slúžiť na meranie vybraných parametrov 

podzemných vôd (hladina podzemnej vody, teplota) pracovníkmi SHMÚ. Vrty budú  vŕtané do priemernej hĺbky 15 

m. Na ich ústí bude osadená oceľová chránička  v priemere 324 mm, 1 m nad terén, upevnená betónovým blokom 

min. 0,6 x 0,6 x 0,6 m s vyvedením 0,1 m nad terén. Vrt bude opatrený orientačným stĺpikom do výšky 2 m nad 

terénom.  Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom nehnuteľnosti. 

3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach.  
Pán Martin Barčák, zastupujúci predsedu VMČ Západ prečítal odpovede na požiadavky občanov a poslancov 

z ostatného VMČ Západ konaného v kultúrnom dome v Záblatí (pozn. zverejnené boli v zápisnici z 28.10.2015). 

Písomne boli predložené odpovede na požiadavky vznesené 15.12.2015 v ZŠ Veľkomoravská:                                                                                                       

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 ÚD:  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 ÚSŽP: 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 ÚD: 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 ÚSŽP: 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 ÚD: Požiadavku zaraďujeme do 

poradovníka opráv miestnych komunikácií. 

4. a 5. Požiadavky občanov a poslancov, Rôzne. 
Občania sa zaujímali o cyklotrasu medzi Záblatím a Zlatovcami.  
Požiadavka č.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. 
Pán Ing. Tomáš Bahno, člen VMČ Západ, informoval občanov o tom, že sa dobuduje kúsok chodníka v Hornom 
Orechovom a vyznačí sa prechod pre chodcov. Tiež, že sa z rozpočtu na rok 2016 vypracuje projektová dokumentácia 
na chodníky na ulici Sigôtky a Záblatská. 
Požiadavka č.2.: Zreteľnejšie vysvetliť ľuďom v Infe spoplatnenie stavebného odpadu. 
Požiadavka č.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. 
Požiadavka č.4.: Návrh novej organizácie MHD zverejniť v najbližšom čísle Info, ešte pred verejnou prezentáciou 
plánovanou na 18.2.2016. 
Prítomní diskutovali o riešení vodovodu na cintoríne v Záblatí. Či je postačujúce nainštalovanie čerpadla do studne, 
alebo vhodnejší bude vodovod s klasickou točkou. 
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Požiadavka č.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. 
Požiadavka č.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. 
Požiadavka č.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,- €). 
Pán Martin Barčák, zastupujúci predsedu VMČ Západ, uviedol: Musí byť zabezpečená kontrola rozkopávok, 
kontrolovať ich treba už počas realizácie. Pán Ing. Vladimír Poruban, člen VMČ Západ uviedol, že sa má personálne 
riešiť osoba na MsÚ, ktorá bude zodpovedná za kontrolu v teréne. 
Požiadavka č.8.: Nastriekať niku pre autobusy pri kaplnke na Záblatskej ulici. Parkujú tam autobusy. 
Požiadavka č.9.: Dopredu oznamovať uzavretie ciest v Záblatí rozhlasom a vo výveskách, minimálne 1 týždeň pred 
uzavretím (súvisí s MŽT). 
Pán Bohuš poukázal na to, že pri rampách v Záblatí je naznačené rozkopanie pravdepodobne kvôli podjazdu, začnú 
práce na ďalšom úseku, pričom nie je rozšírená cesta medzi Záblatím a Zlatovcami. 
Prítomní občania poukázali na nebezpečnú situáciu na Bratislavskej ulici. Keď idú na bicykli do mesta ohrozujú ich 
autá idúce z mosta, pričom oni sú na hlavnej. 
Požiadavka č.10.: Na zjazde z nového mosta osadiť stopku. Vznikajú tam vážne situácie najmä pri jazde cyklistov po 
Bratislavskej ulici. 
Požiadavka č.11.: Pán Bratko: Za futbalovým ihriskom v Záblatí odstrániť navezené kreslá, bude sa tam hromadiť 
ďalší odpad. 
Požiadavka č.12.: Pani Čaklošová: Vyčistiť potok v Záblatí (Záblatská ulica, Ulica Rybáre). 
 
6. Záver. 
Na záver pán Martin Barčák, zastupujúci presedu VMČ Západ poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Zapísala: Ing. Viera Gugová  
V Trenčíne dňa 27.1.2016 

 
  

                                                                                                                              Martin Barčák      
                                                                                                               zastupujúci predsedu VMČ Západ 

 
 
 
 


