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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 20.12.2017 o 17:00    

v KD v Zlatovciach 

Prítomní poslanci: Ing. Tomáš Bahno, Bc. Tomáš Vaňo 
Neprítomní poslanci ospravedlnení:  Ing. Vladimír Poruban 
Neprítomní poslanci neospravedlnení:  Martin Barčák,  
Garant VMČ:   Ing. arch. Pavol Guga                                                                                                                                   
 

1. Otvorenie     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril pán Ing. Bahno poverený vedením zasadnutia predsedom VMČ Ing. Vladimírom  
Porubanom.  
Navrhnutý program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie. 
2. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach. 
3. Nové požiadavky občanov a poslancov. 
4. Rôzne. 
5. Záver. 

 

Pán Bahno poverený vedením zasadnutia Výboru mestskej časti Západ skonštatoval, že VMČ nie je vzhľadom 
na nedostatočnú účasť členov uznášaniaschopný. 
 
2.  Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach. 
 

Prišiel pán Vaňo,  VMČ nie je stále vzhľadom na nedostatočnú účasť členov uznášaniaschopný. 
Pán Bahno prečítal odpovede na požiadavky občanov vznesené na zasadnutí 23.8.2017. Odpovede sú zverejnené na 

stránke mesta Trenčín.   

 

99. Pán Kvasnica -  požaduje, aby autobusy na trase zo Sihote do Záblatia (6-ka) prechádzali na trase do Záblatia 

najskôr cez zastávku Na Kamenci.  

Odpoveď : Jestvujúci smer polookružnej linky č.6 bol zvolený na základe pripomienkovania obyvateľov mesta Trenčín 

– najmä Zlatoviec a Záblatia. Z tohto dôvodu sa smer linky meniť nebude. 
 

Pán Bahno – Podobný podnet sme mali aj na zasadnutí VMČ minulý mesiac v Záblatí, kde obyvatelia navštevujúci 
lekára mali rovnakú požiadavku. Dúfam, že raz dôjde k prehodnoteniu grafikonu MHD. Samozrejme je to spojené 
s vyššími nákladmi na MHD. Túto požiadavku bude potrebné presadiť na rokovaní s vedením mesta.  
 
103. Pani Panáková -  požaduje zabezpečenie orezania lipy na starom Zlatovskom cintoríne - padajú suché konáre - je 

to nebezpečné.  

Odpoveď : Za MHSL: Mesto Trenčín objedná arboristický posudok na posúdenie zdravotného stavu lipy, na základe 

ktorého sa rozhodne o jej ošetrení, alebo vyrúbaní. Za UIS: Orezy budú vykonané po odborných obhliadkach 

najneskôr do konca októbra 2017. 
     
Pán Guga – Orezy predmetnej lipy boli zrealizované.  
 
106. Pani Habánková - požaduje, aby mesto Trenčín vyzvalo ŽSR na zabezpečenie údržby nových podchodov pod 

železničnú trať.  

Odpoveď : Mesto Trenčín ŽSR vyzvalo už niekoľkokrát. Vždy nám bolo prisľúbené, že podchody budú udržovať v 

čistote, no nestalo sa tak. Mesto preto dalo všetky neprebraté podchody pozametať pracovníkmi na verejno 

prospešných prácach. Viac však do prebratia urobiť nevieme. 
 

Pán Bahno – V rámci možností je podchod očistený, vietor tam vždy nafúka lístie, Znečistenie nie je také veľké oproti 
ostatným verejným priestranstvám.  
 
108. Pani Habánková -  ako správkyňa objektu kultúrneho domu v Zlatovciach požaduje zabezpečenie opravy objektu 

- výmenu okien na spoločenskej sále, rekonštrukciu sociálnych zariadení, ... Objekt je v dezolátnom stave.  
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Odpoveď : Uvedené opravy sa zaraďujú do zásobníka investičných akcií. Realizácia je podmienená ich schválením v 

mestskom rozpočte. 
 

Pán Bahno – Na tento rok bola vyčlenená suma 20.000€ na rekonštrukciu exteriéru KD, nevieme, čo bolo z týchto 
peňazí preinvestované. V rámci réžie nájomníka boli opravené lavičky v parku.  
 
Pán Vaňo – Peniaze neboli vyčerpané, presunuli sa na budúci rok.   
 
 
3.  Nové požiadavky občanov a poslancov. 
 
Pán Psotný – opäť poukazuje na tranzitný prejazd nákladných automobilov nad 10t od kruháča na Bratislavskej – 
Brnianskej cez Zlatovce a Istebník. Touto dopravou sa ničia miestne komunikácie, ktoré nie sú stavané na takúto 
záťaž, nemá na to dimenzované podložie, bola to pôvodne poľná cesta. Okrem toho je problém takéto nákladné autá 
obísť na Kasárenskej pri NAZA. Sú tam poprepadávané aj prípojky  inžinierskych sietí.  
Rovnako vodiči neakceptujú zákaz vjazdu z diaľnice na Hlavnú ulicu, policajti na to kašlú.     
Pán Bahno – Poslancom za MČ západ nám bolo sľúbené, že po skončení modernizácie železnice ŽSR túto poškodenú 
cestu opravia. Túto informáciu sme dostali z úradu. Železnice odišli a cestu neopravili. Poslanci sme sa aspoň 
posunuli do tej polohy, že dnes máme pripravený projekt na rekonštrukciu cesty spolu s chodníkom 
a cyklochodníkom. Žiaľ nemáme v rozpočte potrebných 600.000€. Zmluva zo ŽSR sa neurobila taká, aby boli povinní 
tieto zničené komunikácie zrekonštruovať. Boli sme zavádzaní, že mesto má so ŽSR dohodu. Nakoľko to nikto druhý 
nezaplatí, my poslanci môžeme žiadať len zaradenie akcie medzi investičné akcie.  
Pán – Nie sú povinní prispieť na rekonštrukciu aj developeri? Túto cestu rovnako využívajú na výstavbu domov.    
Pán Bahno – Že mesto Trenčín dovoľuje vydávať povolenia na výstavbu ďalších objektov v tejto lokalite s napojením 
na túto komunikáciu, je na zodpovednosti úradu.   
Pán Vaňo – Niekoľko rokov sme sa spoliehali na to, že cesta počas modernizácie prešla veľkou záťažou. Síce je 
pravda, že tam prebieha výstavba, ale najviac bola zaťažená počas odklonenia dopravy od Skalky a Nemšovej. Za nás 
4 poslancov môžem povedať, že táto cesta v tomto období patrí medzi naše priority. Je hotový projekt, uskutočnili sa 
potrebné zámeny pozemkov, jediný problém je na ňu vyčleniť potrebné financie. Na rok 2018 dalo mesto do 
rozpočtu 2,8 mil.€. To sa rozdelilo na 4 mestské časti, kde na každú zostalo cca 700.000€. Keby sme dali peniaze na 
túto cestu, na Zámostie na celý kalendárny rok nezostane ani €.    
 
VMČ západ -   požaduje umiestnenie rovnakej značky ako je pred podjazdom pri Old Herolde pred podjazd na 
Brnianskej a tým aj zamedzenie tranzitnej dopravy nákladných vozidiel nad 12t cez Zlatovce a Istebník. Tieto 
komunikácie nie sú stavané na takúto záťaž.   
VMČ západ -   požaduje zamedzenie prejazdu automobilov z diaľnice cez bývalý dočasný diaľničný privádzač na 
Hlavnú ulicu.         
 
Pán Psotný – na ulici Hlavná sa vymieňal plynovod. Na trase od kaplnky po krčmu ho nevymenili. Na tomto úseku je 
staré potrubie, ktoré sa veľakrát opravovalo. Cesta je rozbitá, lebo tá sa bude opravovať až po výmene plynovodu.  
Pán Bahno – je to akcia SPP. V Trenčíne s nimi máme veľké problémy napríklad na Dlhých Honoch. Plány SPP 
nevieme ovplyvniť.    
 
4.  Rôzne. 
 
Ďalej prebehla debata o Detskom mestečku, jeho vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku a z toho vyplývajúce 
sprísnené požiadavky zo strany pamiatkarov.   
 
Pán Jakubec – prečo nám v Zlatovciach vyvážajú komunálny odpad len dva krát za týždeň keď platím normálne?  
Pán Guga – v prípade nejasností ohľadom vývozu odpadu je potrebné sa obrátiť na pani Čachovú – na mestskom 
úrade – Útvare životného prostredia v budove na Farskej 10 a nie na klientskom centre.   
Pán – keby štát odpredával objekty Detského mestečka má mesto Trenčín záujem o ich odkúpenie? 
Pán Vaňo – takáto debata ešte na úrovni mesta neprebehla. Je otázka, či to štát mestu ponúkne a na čo by tieto 
objekty vedelo mesto v budúcnosti využiť.  V minulosti sa niektorí poslanci postavili proti prevodu napríklad plavárne 
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a telocvične za korunu do majetku mesta. Nevedeli pochopiť, že bez nich nemôže škola fungovať. Až v roku 2016 sa 
to podarilo dotiahnuť. Aj vtedy nám to ponúkli až potom, keď sa nikto iný neprihlásil.    
Pán Bahno – rád by som poďakoval dvom bývalým odchovancom DM za aktivitu, ktorá vyústila do vyhlásenia DM za 
národnú kultúrnu pamiatku.  
Druhá vec je náplň. To, že je deklarovaná zmena systému a rozptýlenie chovancov medzi náhradné rodiny 
neznamená, že sa časom nenájde niekto na ministerstve, kto pochopí, že pôvodný systém rodín, ktorý tu dlho 
fungoval, by mohol byť znovu zavedený.      
Je dôležité, aby bolo mesto v prípade ponuky na prevzatie celého areálu od štátu na to pripravené, aby sa následne 
jednotlivé objekty a pozemky nerozpredali na výstavbu bytoviek.   
Pred štyrmi rokmi sa vymieňali okná na objektoch škôlky a bytoch, použili sa červené rámy, aby sa nemenil pôvodný 
vzhľad.   
Pán Vaňo – bojím sa toho, že príde čas, kedy sa kultúrne domy rozpredajú a kultúra sa bude robiť na komerčnom 
princípe. V komisii kultúry, kde som členom, mala byť vypracovaná koncepcia využitia kultúrnych zariadení. Doteraz 
sa tak nestalo. Pôvodná koncepcia pani Kaščákovej počítala len s jedným kultúrnym zariadením v centre. Ja som ju 
presviedčal, že ľudia v týchto okrajových častiach si kultúrne domy sami postavili a potrebujú ich.   
Pán Bahno – budem vždy proti predaju tohto kultúrneho domu. Kultúrny dom v Záblatí patrí Záblatiu, Zlatovský patrí 
Zlatovciam, Istebnícky patrí Istebníku. V Istebníku sa pred časom začala prestavba kultúrneho domu, táto zostala 
stáť, máme rozostavanú stavbu, pôvodná sála je rozdelená medzistropom.    
Tento kultúrny dom by mal napomáhať v udržaní našich slovenských tradícií (pochovávanie basy, stavanie májov,...) 
pôvodných obyvateľov Zlatoviec ale aj nových „prisťahovalcov“. Je potrebné hľadať finančné prostriedky na jeho 
udržanie a prevádzku.    
Pán Matejka – tento kultúrny dom je naša srdcovka, postavili sme ho sami, roky sme sa oň starali.   
Stolný tenis sa tu dá hrať v nedeľu od 18.00 do 20.00.  
Pán Vaňo – keď som nastúpil ja v 2007, táto brána bola zamknutá na zámok. Od vtedy sa tento objekt zveľadil.     
Pán Bahno – budeme sa naďalej snažiť o rekonštrukciu cesty Na Kamenci, ktorá je našou prioritou. Keby sme sa o to 
nesnažili, tak teraz nemáme ani projekt a táto investičná akcia nie je pripravená. Už môžeme robiť tlak na mesto, aby 
sa v najbližšej dobe na realizáciu vyčlenili financie. Býva tu stále viac ľudí a rodín s malými deťmi, ktoré budú chodiť 
do škôlky, do školy. Potrebujeme tu zabezpečiť bezpečnú dopravu. Pôvodne deti do mestečka chodili pešo alebo na 
bicykloch, teraz ich rodičia musia doviezť až k bráne školy. Súčasný vjazd do Mestečka nie je projektovaný na súčasnú 
dopravu. Rodičov neprerobíme. Ale aj tak sa frekvencia aut zmenšila oproti stavu, keď bol prejazd pri Old Herolde 
uzatvorený.    
K prejazdu kamiónov sa neviem vyjadriť, nakoľko nám kolo niekoľko krát deklarované, že sa stavba „Smatlánek“ 
odstráni, doteraz sa nič neudialo. Táto sa tri roky odstraňuje.    
Pán Matejka – pokiaľ sa nič nestane, nebude sa nič diať. Najhoršia premávka do Mestečka je v čase 7.50-8.00.    
Pán Vaňo – Je to začarovaný kruh, v Záblatí chcú, aby kamióny jazdili cez Zlatovce.      
 
 
5.  Záver 
 

Na záver  pán Bahno poďakoval prítomným za účasť a ukončil stretnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať dňa 31. 1. 2018 o 17.00 v klube seniorov na Medňanského ulici v 
Istebníku. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 20. 12. 2017   

                                                                                                                 Ing. Vladimír Poruban v.r.   
                                                                                                                   predseda  VMČ Západ  


