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    ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 25.1.2017 o 17:00   na ZŠ 

Veľkomoravská. 

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

Neprítomní poslanci ospravedlnení:   Bc. Tomáš Vaňo 

Neprítomní poslanci neospravedlnení:  Martin Barčák  

Garant VMČ:   Ing. arch. Pavol Guga                                                                                                                                   

 
1. Otvorenie     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril predseda VMČ Ing. Vladimír Poruban. Prítomných oboznámil s programom dnešného 
zasadnutia.  
 

1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie žiadostí odborných útvarov. 
3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach. 
4. Nové požiadavky občanov a poslancov. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 

Predseda Výboru mestskej časti Západ skonštatoval, že VMČ nie je vzhľadom na nedostatočnú účasť členov 

uznášaniaschopný.  

 
2.  Prerokovanie žiadostí odborných útvarov. 
 

Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti Jozefa Sameša o odkúpenie pozemku v k.ú. Zlatovce časť C-KN parc.č. 1520 
zastavané plochy o výmere cca 10 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku z dôvodu 
presahujúceho oplotenia. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy 
neodporučil odpredaj pozemku, odborné útvary odporučili prenájom predmetného pozemku s podmienkou, že  
v prípade rozšírenia chodníka po hranicu pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín, žiadateľ na svoje náklady oplotenie 
odstráni. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa pred rodinným domom na Ul. Na záhrade, časť oplotenia sa nachádza  na pozemku 
vo vlastníctve Mesta Trenčín. Pán Sameš realizoval na základe stavebného povolenia a v súlade s projektovou 
dokumentáciou rekonštrukciu rodinného domu a v dobrej viere postavil plot na pôvodnom betónovom základe 
z roku 1963.  Súčasťou oplotenia sú  umiestnené aj skrinky s hodinami pre plynovú a elektrickú prípojku, čo by bolo 
dosť náročné pri prekládke oplotenia. 
 
Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Hanzlíková na rohu ulíc Bratislavská a Prúdy: 
novovytvorená C-KN parc. č. 663/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47m2 odčlenená Geometrickým plánom 
č. 36762067-0304/2016 z pôvodnej C-KN parc. č. 663/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2665m2 evidovaná na 
LV č. 1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ing. Jaroslava Aštaryho a manželku Zuzanu Aštaryovú, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku dlhodobo užívaného ako súčasť záhrady vo vlastníctve 
kupujúcich a jeho scelenia s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich z dôvodu vytvorenia prístupu z ulice Bratislavská. 

 

Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Zlatovce medzi ulicami Hlavná a Na Vinohrady: 
časť o výmere cca 94m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 1855 ostatné plochy o výmere 
676m2 evidovaná na LV č. 1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Daniela Kompasa a manželku Andreu 



2 

 

Kompasovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
kupujúcich. 
Ide o pozemok – zatrávnenú plochu nachádzajúcu sa za záhradou vo vlastníctve kupujúcich, medzi ulicami Hlavná 
a Na Vinohrady. 

 

Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Zlatovce na ulici Na Vynohrady: časť o výmere 
cca 10m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) E-KN parc. č. 3074/1 ostatné plochy o výmere 4811m2 
evidovaná na LV č. 1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Rastislava Olešáka a manželku Ing. Janu 
Olešákovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
kupujúcich. 

Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi miestnou komunikáciou - chodníkom a nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
kupujúcich na ulici Na Vinohrady v Trenčíne, ktorý tvorí prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich.  
 

Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Istebník na ulici Matice slovenskej: časť 
o výmere cca 39m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 444/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 105m2 evidovaná na LV č. 1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre JUDr. Petra Tótha 
a manželku JUDr. Evu Tóthovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve kupujúcich. 

Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na ulici Matice Slovenskej v Trenčíne, ktorý je dlhodobo užívaný ako 
predzáhradka a prístup k rodinnému domu, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 448, ktorého sú kupujúci 
vlastníkmi. 

 
Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Zlatovce na ulici Kasárenská: 
C-KN parc. č. 1404/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10m2 evidovaná na LV č. 1 a novovytvorená C-KN parc. č. 
1404/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 117m2 odčlenená Geometrickým plánom č. 36315583-104-2016 
z pôvodnej C-KN parc. č. 1404/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6521m2 evidovaná na LV č. 1 
do výlučného vlastníctva pre Petra Čapáka, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a ich scelenia 
s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho z dôvodu vytvorenia prístupu k pozemku C-KN parc. č. 1906/56. Predaj bude 
realizovaný s vecným bremenom v prospech Mesta Trenčín, ktoré bude spočívať v práve výstavy, umiestnenia 
prevádzky a údržby verejnoprospešnej stavby, ktorou sa rozumie: rozšírenie miestnej komunikácie, verejné 
osvetlenie, verejný rozvod elektrickej energie, vody, plynu, verejná kanalizácia, elektrická komunikačná sieť. 

Ide o pozemky nachádzajúce sa medzi miestnou komunikáciou a nehnuteľnosťou – pozemkom vo vlastníctve 
kupujúceho na ulici Kasárenská, ktoré tvoria prístup k nehnuteľnosti.  

 

Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Istebník na ulici Chotárna: 
C-KN parc. č. 269/1 záhrady o výmere 256m2 evidovaná na LV č. 1 a C-KN parc. č. 269/22 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 54m2 evidovaná na LV č. 1 do výlučného vlastníctva pre Petra Mičatku, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov z dôvodu scelenia dlhodobo užívaných pozemkov ako prístup k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve kupujúceho s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho. 

Ide o pozemky nachádzajúce sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho na ulici Chotárna v 
Trenčíne, ktoré sú dlhodobo užívané ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho a cez ktoré v minulosti 
prechádzalo elektrické vedenie a z tohto dôvodu nebolo možné predmetné pozemky vysporiadať.  

 
Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Záblatie na ulici Dolné Pažite: 
časť o výmere cca 55m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 1089 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3887m2 evidovaná na LV č. 1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ing. Viliama 
Sirana a manželku Ing. Renátu Siranovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich. 

Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi miestnou komunikáciou a nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich na ulici 
Dolné Pažite v Trenčíne, ktorý tvorí prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich.  
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Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Zlatovce na ulici Kožušnícka: 
novovytvorená C-KN parc. č. 134/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 570m2 odčlenená Geometrickým 
plánom č. 1/17 z pôvodnej C-KN parc. č. 134/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9898m2 evidovaná na LV č. 1 
do podielového spoluvlastníctva pre vlastníkov garáží umiestnených na C-KN parc. č. 116-133 v k. ú. Zlatovce, pre 
každého v podiele 1/18-ina, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve kupujúcich z dôvodu užívania ako prístup ku garážam. 

Ide o pozemok nachádzajúci sa pred garážami umiestnenými na C-KN parc. č. 116-133 v k. ú. Zlatovce, ktorý je 
užívaný ako prístup ku garážam. 

 

Predseda Výboru mestskej časti Západ skonštatoval, že VMČ nie je vzhľadom na nedostatočnú účasť členov 

uznášaniaschopný, nie je možné predložené žiadosti odborných útvarov prerokovať.  

 

3.  Odpovede  na požiadavky vznesené  na minulých zasadnutiach   (23.11.2016 KD v Zlatovciach). 
 
1. Pani Jarábková - opätovne požaduje riešenie dlhodobého nevyhovujúceho stavu komunikácie Pri parku v zmysle 

petície občanov. Ak bol rozpočet na rok 2017 schválený, požadujem informáciu koľko peňazí je určených pre Záblatie 

a akým spôsobom budú použité. 

Odpoveď : Táto akcia je zaradená na základe požiadaviek VMČ Západ z jesene 2016 v zásobníku opráv. Chceli by 

sme ju realizovať v tomto roku počas stavebnej sezóny. V súčasnom období to nie je z poveternostných dôvodov 

možné. Peniaze na opravy nie sú rozdelené podľa mestských častí, takže nemožno určiť, koľko z nich bude použitých v 

Záblatí. 

 

2. Pani Jarábková - požaduje zriadenie priechodu pre chodcov pri "Záhradkaroch" cez Hanzlíkovskú ulicu. 

Odpoveď : Poradovník, alebo skôr zásobník opráv existuje, je v ňom približne 100 položiek. Poradie dôležitosti 

určuje správca komunikácií vždy počas prebiehajúcich prácach spojených so stavebnou údržbou, nakoľko vplyvom 

poveternostných vplyvov sa stav jednotlivých komunikácii mení. 

 

3. Pani Jarábková - Vymenený kotol v Kultúrnom dome v Záblatí dostatočne nevykúri sálu, po skončení akcie tam 

bolo 18 °C, požaduje zabezpečenie vyhovujúceho vykurovania objektu.   

Odpoveď : Vymenený kotol sálu vykúri dostatočne. Nevieme o akú akciu sa jedná, ale po akcii ktorá skončila 21.12 

v stredu ráno bolo v sále 23°C. Následne bola teplota znižovaná na 19°C. Do budúcna v prípade akýchkoľvek 

problémov týkajúcich sa kúrenia v kultúrnych domoch treba kontaktovať 24h dispečing na t. č. 0905 316 690 

 

4. Obyvatelia Jahodovej - p. Bohušová, p. Bečár, Kotláriková,...- požadujú pred realizáciou investičnej akcie aspoň 

urýchlené rozhrnutie navezenej frézky na Jahodovej ulici.  

Odpoveď : Bohužiaľ sme to pred dovolenkovým obdobím nestihli, a momentálne je všade kopec snehu. 

 

5. Pani Jarábková - Požaduje informáciu, či je možné požiadať o odpustenie daní, vzhľadom na to, že obyvatelia sú 

dotknutí nevyhovujúcim stavom komunikácií alebo pri realizácii investičnej akcii ako v prípade Mierového námestia. 

Odpoveď : Správca dane s účinnosťou od 1.1.2017 ustanovil  oslobodenie  od stavieb  alebo  bytov, ktorých  využitie  

je obmedzené  z dôvodu  rozsiahlej  rekonštrukcie,  stavebnej uzávery  alebo  umiestnenia  na podkopanom  pozemku,  

pričom  posúdenie   predmetného  nároku  na oslobodenie  bude posudzovať  na základe vydaného  rozhodnutia   

stavebného  úradu k 1.1.2017 , v ktorom bude definovaná  rozsiahla  rekonštrukcia,  alebo  stavebná uzávera, alebo  

umiestnenie  na podkopanom  pozemku. 

        V zmysle uvedeného, ak daňovník splní  podmienky  na uplatnenie predmetného  oslobodenia  môže  si  uplatniť  

tento  nárok  na  oslobodenie   alebo  zníženie  dane z nehnuteľností daňovým  priznaním  k dani  z nehnuteľností. 

Prílohou  predmetného  rozhodnutia  by malo  byť  v uvedenom  prípade vydané rozhodnutie   stavebného  úradu o  

rozsiahlej  rekonštrukcii , alebo  rozhodnutie  stavebného  úradu o  stavebnej uzávere, alebo  rozhodnutie  stavebného  

úradu o  umiestnení  na podkopanom  pozemku.      . 

 

6. Pán Jánsky - požadujú aspoň navezenie šutoliny vedľa cesty namiesto chodníka - na Istebníckej ulici - esíčka pred 

križovatkou s  Chotárnou.  

Odpoveď : Cesta ani priľahlá nespevnená krajnica nie sú pozemkami mesta. Mesto ako také nemôže bez potrebných 

povolení takúto akciu vykonať. Ak sa majú riešiť povolenia pre štrkový chodník, je účelné vybudovať už chodník 

regulárny. 
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7. Pán Rožník - požaduje informáciu, či je v pláne vypracovanie projektu a realizácia chodníka na Istebníckej ulici v 

roku 2017?  

Odpoveď : V pláne nie je.  V rozpočte na rok 2017 sa financie na uvedenú stavbu a PD aktuálne nenachádzajú. 

 

8. Pani Kostifálová - požaduje opravu chodníka (prekrytie potoka) od Orechovského kostola k Váhu. 

Odpoveď : Po roztopení snehu urobíme obhliadku a podľa stavu chodníka zaradíme jeho opravu do zásobníka opráv 

miestnych komunikácií.  

 

9. Pani Kopúňová - požaduje odstránenie výmoľu na komunikácii pri dome Istebnícka 65 - je tam jama, autá 

špliechajú na múr, ktorý už praská.  

Odpoveď : Cesta je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je potrebné sa obrátiť na nich. 

 

10. Pán Činčura - železnice rozbili cestu pozdĺž novej trate, už sa tadiaľ nedá chodiť. Stačilo by tento úsek vysypať 

štrkom.  

Odpoveď : Je potrebné konkretizovať, o ktorú cestu sa jedná. 

 

11. Pán Samák - položil otázku, kto odstránil dopravné značky zákaz jazdy cyklistom z chodníka podjazdu na 

Vlárskej.   

Odpoveď : Takéto značky tam nikdy oficiálne osadené neboli a ani nemohli byť osadené, nakoľko jazdu cyklistov po 

chodníkoch nedovoľujú všeobecné dopravné predpisy - stavba nie je navyše ani skolaudovaná. 

 

12. Pán - keď nefunguje mestský rozhlas bolo by možné oznamovať stretnutie VMČ Západ formou oznamu priamo do 

každej schránky?   

Odpoveď : Mestský rozhlas v Záblatí a Zlatovciach je funkčný, v Istebníku nefunguje kvôli chýbajúcej technológii 

rozhlasovej ústredne. Doručovanie oznamov do schránok nie je efektívne, navyše oznamy sú uverejňované na 

výveskách na viacerých miestach VMČ Západ. 

 

13. Pán Rožník - Môže mať mestská časť Západ vypracovaný zoznam investičných akcií s poradím stanoveným podľa 

priorít, ktoré by mesto aj garantovalo?    

Odpoveď : Mesto má vytvorený celomestský zásobník investičných akcií, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke bez 

stanovených priorít. Priority sú určené poslancami mestského zastupiteľstva tým, že z daného zásobníka, príp. na 

základe vlastného uváženia schvália v rozpočte mesta investičné akcie, ktoré sa majú z rozpočtu príslušného roku 

zrealizovať. 

 

14. Pani Jarábková - Koľko investičných akcií je mesto schopné počas roka zrealizovať? Otázka je položená v 

súvislosti s Ulicou Pri parku, ktorá by sa mala riešiť komplexne, nie zaplátaním jamy, aby voda tiekla k susedom. 

Odpoveď : Číslo je nemožné určiť. Každá investičná akcia je inak časovo a kapacitne náročná a počet investičných 

akcií je závislý od rozpočtových možností mesta. 

 

15. Pán Rožník - Požadujem prehodnotiť "stopku" na jedinej príjazdovej ceste do Záblatia. 

Odpoveď : Pravdepodobne sa  jedná o STOP-ku na ulici Sigôtky. V danej križovatke je nedostatočný rozhľad a preto 

značku nemožno vymeniť za P1 - daj prednosť v jazde. Naviac STOP-ka prispieva ku ukľudneniu dopravy v tejto časti 

mesta bez chodníkov. Napriek uvedeným dôvodom prekonzultujeme zmenu značenia v križovatke s dopravným 

inšpektorátom. 

 

16. Pán - Z akého dôvodu je osadená nová "stopka" v križovatke Veľkomoravská - Bratislavská? Križovatka je do 

kopca, zle sa tam rozbieha.    

Odpoveď : Osadenie STOP-ky požadoval okresný dopravný inšpektorát. Pri najbližšom spoločnom rokovaní, 

požiadame ODI o prehodnotenie. 

 

17. Pán Bitarovský - Upresňuje požiadavku z minulého mesiaca - na Majerskej ulici (cca č.d. 21) nebolo realizované 

doasfaltovanie okolo osadených telekomunikačných stĺpov. Požaduje nápravu. Pánovi Porubanovi pošlem foto.         

Odpoveď : Ďakujeme za upresnenie. Nedorobky budeme reklamovať u spoločnosti Slovak Telecom. Nápravu však 

možno očakávať najskôr v apríli po spustení výroby asfaltových zmesí. 

 

18. Pán Rožník - Požaduje zahájenie procesu prevodu v súčasnosti nefunkčného starého železničného mostu do 

vlastníctva mesta Trenčín, z dôvodu možnosti využitia grantov.         
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Odpoveď : Mesto Trenčín svojím listom zo dňa 04.08.2015 oslovilo Železnice Slovenskej republiky a prejavilo záujem 

o prevod nehnuteľností – stavebného objektu jestvujúceho železničného mosta (starý železničný most) a priľahlých 

pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín. Železnice Slovenskej republiky taktiež prejavili záujem  o spoluprácu v tejto 

veci a svojim listom zo dňa 16.12.2015 oznámili Mestu Trenčín zahájenie krokov smerujúcich k úspešnému ukončeniu 

procesu prevodu vlastníckych práv mostného objektu a priľahlých pozemkov.  Uvedený prevod bude možné realizovať 

v čase, keď stavebný objekt starého železničného mostu nebude využívaný železničnou dopravou. 

 

19. Pán Rožník - Požaduje personálne zabezpečenie dozoru investičných akcií zo strany mesta Trenčín.               

Odpoveď : Investičné akcie sú dozorované zamestnancami oddelenia investícií MsÚ a akcie väčšieho 

významu/rozsahu sú dozorované stavebnými dozormi. 

 

20. Pán Bitarovský - Reklamuje kosenie Kasárenskej ulice, kosenie metrového pásu okolo cesty je nedostatočné.           

Odpoveď : MHSL uvažuje v roku 2017 po zakúpení prídavného adaptéra za traktor (mulčovač) s rozšírením kosenia 

aj na plochu svahu.   

 

21. Pán Rožník - Požaduje zabezpečenie kosenia mestského pozemku na Vlárskej ulici vedľa MUDr. Staňu.       

Odpoveď : Stav a možnosť kosenia mestského pozemku preveríme na jar po roztopení snehu. 

 

 

4. Požiadavky občanov a poslancov 
 
Pani Zapalačová – pýta sa na zápis z posledného zasadnutia VMČ na Veľkomoravskej, z leta 2016.  

P. Poruban – vysvetlil, že spomínané zasadnutie VMČ nebolo riadne zvolané, nakoľko nebol určený garant, ktorý má 
tieto veci na starosti. Z toho dôvodu nebola ani vyhotovená zápisnica.   
P. Bahno – Oznámil, že pán Vaňo sa z dôvodu zaneprázdnenosti vzdal funkcie predsedu VMČ Západ, poslancom za 

túto mestskú časť však zostal.   

 

01. Pani Zapalačová - požaduje zvolanie poslaneckého prieskumu – za účelom zabezpečenia prístupu k bytovému 

domu Kožušnícka 7 cez súkromné pozemky. Ak boli predmetné bytovky skolaudované, museli mať aj prístupové 

komunikácie. Výstavbu prístupových komunikácií si platili jednotlivé bytovky Ak mesto vysporiadavalo pozemky na 

Širokej a Jahodovej, prečo mesto nezabezpečí aj prístupovú komunikáciu na Kožušníckej? V roku 2012 sme zistili, že 

zrazu cesty zmizli. Na UHA sme dali požiadavku na ich zapracovanie do územného plánu. Zrazu sme zistili, že cesta 

okolo našich bytoviek je rozkúskovaná na 34 parciel. Nie sme povinní si odkúpiť prístupovú cestu, keď máme doklad, 

že sme ju zaplatili. Mesto vraj nemá doklady. Budeme žiadať ministerstvo vnútra, aby nám mesto poskytlo potrebné 

doklady. Ani bytové družstvo nám nedalo plány. Časť dokladov mám, stavebné povolenie aj kolaudačné rozhodnutie, 

ale nemám od mesta doklady, ktoré boli potrebné ku kolaudácii. Mesto si komunikáciu nechalo zobrať.  

Potrebné doklady ako dôkaz že to bolo mestské vám môžem dať. Tieto komunikácie malo mesto, v 1991 ich získala 

Ozeta jedným zdrapom papiera. Súd zamietol zriadenie vecného bremena na právo prechodu.  

Predseda bytového družstva sa nám ozval, že môže sprostredkovať predaj pozemkov okolo našej bytovky od Corint 

realu aj s vybavením úveru v banke. V 2007 nám mesto predalo pozemok pod bytovkou.  Už pri prevode od Ozety na 

ďalšieho majiteľa sme na problém upozorňovali. Mesto podalo žalobu na súd, ale nakoniec ju stiahlo. Dali sme 

podklady pani Birošovej, po čase nám oznámila, že žalobu na určenie vecného bremena nepodala po stretnutí 

s právnikom majiteľa. 

Mali sme aj jednanie s bývalým primátorom, sľúbil, že im ponúkne iný mestský pozemok na výmenu, čo sa však 

neudialo.   

Ja nie som ochotná dať 100€ za m2 čo vychádza 10.000€ na jeden byt.  

K požiadavke na poslanecký prieskum sa pridali aj ostatní obyvatelia bytového domu.          

Pán – v záhradách chceli postaviť nové bytovky, v susedstve je však areál zberného dvora a stavebnín, práši sa tam je 

tam hluk, jazdia tam vysokozdvižné vozíky, o nové byty tu nie je z týchto dôvodov záujem. Boli by sme radi, keby sa 

tam niečo postavilo, aspoň by nás odizolovali.  
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P. Bahno – postupne si zisťoval podrobnosti týkajúce sa daného problému. Bude treba skúmať právoplatnosť 

postupov, ako sa k pozemku dostala Ozeta. Je nepochopiteľné, prečo si traja majitelia bytov ako fyzické osoby 

kupovali pozemok, ktorý slúži na prístup všetkým.    

Vidím problém ako zložitý občiansko-právny spor. Podľa môjho názoru vám mesto v tomto nemôže pomôcť, nemá 

v rukách žiadne páky, jediné riešenie je dať to na súd.   

P. Poruban - prečítal odpoveď na požiadavku pani Zapalačovej z novembra 2016: 

Pri Zmenách a doplnkoch č. 1, schválených v orgánoch mesta dňa 17. 2. 2016, k žiadnej zmene v prístupovej 

komunikácii k bytovým domom na Kožušníckej ul., nedošlo. Táto komunikácia kategórie D (čo nie je ani predmetom 

zobrazenia, nakoľko ide o výhradne prístupovú konunikáciu len k bytovým domom) bola do platného ÚPN, 

schváleného v r. 2012, zapracovaná výhradne na požiadavku pani Zapalačovej, pri ZaD č. 1 nebol žiadny dôvod na 

jej zmenu. 

 

02. Pán Faltička – Zdôraznil problémy, ktoré mesto Trenčín v súčasnosti má. Podľa informácií z novín to nevyzerá 
najhoršie, v Trenčíne zanikli väčšie podniky, zamestnanosť sa rieši pracovnými miestami v hypermarketoch, čo nie je 
žiaduce. Hovorí sa o rozvoji školstva, ale bohužiaľ v Trenčíne sa nerozvíja školstvo s perspektívnym zameraním. 
Nemáme ani strednú ani vysokú školu orientovanú na strojárstvo, elektroniku ani na automatizáciu a nové 
technológie. Mladí sa odsťahujú, Trenčín sa stane mestom dôchodcov. Nie je vybudovaná dostatočná komunikácia s 
občanmi, v Trenčianskych novinách a v Infe sa nepíše čo sa deje v Trenčíne, nepíše sa o  podstatných veciach, 
o našich problémoch. Malo by sa písať aj o tých aktivitách, ktoré nefinancuje mesto, ale o tom, čo dáva atraktívnu 
prácu. Malo by sa písať o tom, ako zlepšiť pripravenosť mladých ľudí pre nové odbory a profesie. Neďaleko je 
Dubnica, tam by sa mal orientovať Trenčín. Dokonca sa ozývajú hlasy, či by sa nemal zrušiť Trenčiansky kraj, aby 
z Trenčína vzniklo vidiecke mestečko. Je potrebné sa tým zaoberať.  
Čo sa robí s rýchlostnou komunikáciou? Roky sa o nej hovorí, zrealizovalo sa len 10,7 km aj to len v jednom pruhu. 
Každý nový investor požaduje dopravné napojenie.  
Robí mesto niečo pre presadenie riešenia napojenia na Moravu cez Hrozenkov? Stále sa uplatňuje smer na Púchov, 
ten však nie je napojený na stredné Slovensko.    
Trenčín má síce Fakultnú nemocnicu, ale so slabým vybavením. Nie je tu ani urgentný príjem, traumatológiu. Na 
geriatrii sú veľké izby s ôsmimi pacientami, medzi ktorými boli aj takí, ktorí nevedeli svoje meno, kričali. Sú tam 
napríklad aj spoločné mužské a ženské kúpeľne.      
Trenčín veľa utrpel aj vplyvom Bratislavy. Mala tu byť Apolka.  
Je mi nepríjemné čítať v novinách inzeráty, že firma z Nového Mesta hľadá pracovníkov v Trenčíne, pričom 
zabezpečia ich dovoz.   
 
Pán Bahno poďakoval pánovi Faltičkovi za prednesené myšlienky.  
 
03. Pani Zapalačová - požaduje informáciu, či sa od roku 2012 postavili v meste Trenčín nejaké obecné nájomné byty 
a čo v tomto smere robí mesto Trenčín.  
 
04. Pán Fiam - požaduje čistenie schodov zo Stárkovej na hrádzu medzi starým cestným a železničným mostom. 

Každý rok ich chodia z MHSL čistiť od snehu, tento rok ich neočistili. Keď sneh primrzne, nedá sa vyjsť na hrádzu. 

Schody k Váhu sú očistené.   

 
05. Pán Fiam - požaduje vybudovanie zjazdu z hrádze na Stárkovu ulicu medzi starým cestným a železničným 
mostom.  
Pán Bahno – V minulosti ste mali požiadavku na vybudovanie chodníka na Stárkovej, bolo to však zamietnuté. Často 
sme odmietaní tým, že sa tieto veci budú realizovať až po ukončení železnice. Uvažuje sa s komunikáciou ktorá 
prepojí Stárkovu a Radlinského ulicu.   
 
06. Pán Šagát - chodník na Brnianskej popred Stavokov nie je odhrnutý, každý chodí po ceste. Požaduje nápravu. 
 
07. Pani Zapalačová - rovnako požaduje čistenie (odhŕňanie) chodníkov pri Medikcentre, na ulici Bavlnárskej, 
Kožušníckej. Nedá sa po chodníku prejsť s kočíkom, je tam poľadovica. Na Kožušníckej okolo rozostavanej bytovky.  
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Pán Bahno – My rovnako keď chodíme po meste a vidíme neodhrnuté chodníky, snažíme sa to riešiť. Napríklad keď 
bol chodník medzi Záblatím a Zlatovcami neodhrnutý, dal som po poslaneckej linke podnet, na druhý deň už bol 
očistený. Systém by mal byť nastavený tak, že behom 2-3 dní po intenzívnejšom snežení by mali byť komunikácie 
očistené.  
  
08. Pán Rožník - Požaduje informácie o výsledkoch rokovania so zástupcom SAD na zasadnutí VMČ v Istebníku, 
v akom stave je vypracovanie porovnania navrhnutej alternatívy nahradenia autobusových spojov za železnicou 
malým autobusom.       
  
09. poslanci VMČ Západ - Rovnako požadujeme informácie o výsledkoch rokovania so zástupcom SAD na zasadnutí 
VMČ v Istebníku.  
 
10. Pán Rožník - Požaduje informáciu, kedy bude skolaudované a sprevádzkované parkovisko pri Medikcentre ktoré 
bolo vybudované ešte na jeseň a aký bude mať režim, kto ho bude spravovať.  
Pán Guga – parkovisko je súkromné a bolo budované pre potreby Medikcentra.       
 
11. Pán Rožník - Požaduje informáciu, či sú známe nové skutočnosti od železničnej komisie týkajúce sa modernizácie 
železnice hlavne na pravej strane Váhu.   
Pán Bahno – Všetky stavebné úrady boli požiadané o predĺženie termínu ukončenia modernizácie do konca roku 
2017.  
 
12. Pani Zapalačová - požaduje, odpoveď, kedy bude Bavlnárska ulica opätovne napojená na Bratislavskú. 
Pán Popruban – dostali sme informáciu, že pokiaľ nebude križovatka preasfaltovaná, nepovolia napojenie. Čiže 
najskôr za 3-4 mesiace.    
 
13. Pán Šagát – keď vyjdete z Obchodnej na Bavlnársku, je tam stopka.  

- navrhuje zjednosmernenie ulice k Detskému mestečku s prejazdom cez areál DM a Poľovnícku ulicu. V súčasnej 

dobe, keď sú na kraji cesty nahrnuté kopy snehu, je príchod do školy pre deti veľmi nebezpečný. 

Pán Rožník – upozorňuje na skutočnosť, že areál Detského mestečka nie je mestský.  
Pán Bahno – mesto má v areáli Detského mestečka nejaké páky, nakoľko tam je škola a škôlka.  
 
14. Pán Šagát - navrhuje zmenu organizácie dopravy v trojuholníku Na Záhrade - Hlavná - Na Kamenci. 

Pán Bahno – tento problém sme riešili na komisii dopravy na jar 2016, pán Breznický sa rovnako sťažoval na nelogiku 
jednosmerky našej pravostrannej premávky. Keď sme zisťovali možnosti, dozvedeli sme sa, že jednosmerka musí byť 
tak ako je teraz, kvôli rozhľadovému poľu vodiča, nakoľko má krčma vysoký plot pri terase. Keby tam zostala stopka, 
situácia by bola vyriešená. Za peniaze štátu sa v rámci železnice zrealizovalo dočasné dopravné riešenie, ktoré je 
v súčasnosti zlé. Budem sa ho snažiť zmeniť do logickej roviny. V komisii sa riešil záber parčíku na otoč. Nakoniec sa 
namiesto toho dohodla úprava ostrovčeka v križovatke.     
Pán Poruban – mesto v tomto prípade nedostatku financií bolo okamžite ochotné dať 80.000€ na to, aby sa na 
bývalom cintoríne, súčasnom parčíku vybudoval otoč autobusov.  
Pán Rožník – keby sa križovatka pri kultúrnom dome zmenila na kruháč, jednosmerkový režim by sa dal logicky 
upraviť.   
Pán Šagát - Kruháč zo Zlatoviec do Záblatia je celkom pekne urobený, ale na zeleň sa vykašľali.  
Pán Bahno – sú ponuky od riaditeľa MHSL pána Balušíka, oslovil niektoré záhradníctva, aby si tam urobili prezentáciu 
výsadby, zatiaľ je to však v majetku železníc, kruháč je len v predčasnom užívaní. Preto je aj režim čistenia 
komunikácií obmedzený. 
 
5. Rôzne 
 

Pán Šagát – Pozývam vás na obhliadku na Kožušnícku ulicu, aby ste mali lepšiu predstavu o našom probléme.   
Pán Bahno – najbližšie zasadnutie v tejto časti už bude v lete, môžeme ho zvolať na Kožušníckej vonku, možno príde 
viac ľudí.   
Pán Rožník – môžeme sa stretnúť na niektorej kyselke.  
Pán Poruban - Záblatská kyselka vyzerá najlepšie, Zlatovská vyzerá strašne a Orechovská ešte horšie. 
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6. Záver 
 
Na záver  predseda VMČ Vladimír Poruban poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať v Záblatí o 18.00. 
 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 25.01.2017   
 

                                                                                                                  Ing. Vladimír Poruban v.r.   
                                                                                                                   predseda  VMČ Západ                                                                                                                                                                                                                                         


