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    ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 29.3.2017 o 17:00   v KD v 

Zlatovciach. 

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

Neprítomní poslanci ospravedlnení:   -   Martin Barčák 

Garant VMČ:   Ing. arch. Pavol Guga                                                                                                                                   

 
1. Otvorenie     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril predseda VMČ Ing. Tomáš Bahno z poverenia predsedu VMČ západ. Prítomných 
oboznámil s programom dnešného zasadnutia.  
 

1. Otvorenie. 
2. Informácia o navrhovaných zmenách liniek MHD v MČ Západ. 
3. Informácia o stave riešenia majetkovoprávnych vzťahov v súvislosti s investičnou akciou „rekonštrukcia 

Jahodovej ulice“. 
4. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach. 
5. Nové požiadavky občanov a poslancov. 
6. Rôzne. 
7. Prerokovanie žiadostí odborných útvarov. 
8. Záver. 

 

Zastupujúci predseda Výboru mestskej časti Západ skonštatoval, že VMČ nie je vzhľadom na nedostatočnú 

účasť členov momentálne uznášaniaschopný.  

 
2.  Informácia o navrhovaných zmenách liniek MHD v MČ Západ. 
 
V prílohe pozvánky bola zaslané písomné vyjadrenie mesta Trenčín k navrhovaným zmenám liniek MHD:   
 
Dobrý deň,  
preposielam vyčíslenie nákladov a dopad v prípade zachádzky do Záblatia. V prílohe posielam aj novú linku č. 31 – ide 
o dva spoje ktoré sú polookružné. Navrhli sme v spolupráci s SAD tento CP.  

Finančné vyčíslenie aby spoje, ktoré obsluhujú zastávku Záblatie, pošta zachádzali až na zastávku Záblatie, Rybáre 
predstavuje hodnotu  cca 9 300 eur/rok.  
Má to  nežiadúci dopad na novú organizáciu MHD platnú od 11.12.2016 a to nasledovne:  

- narušila by sa zabehnutá organizácia MHD platná 11.12.2016 
- došlo by k posune všetkých spoj, na celom území a narušilo by to časy prestupových uzlov, 
- došlo by k súbehu  viacerých spojov v jeden čas  
- aby fungovala nadväznosť museli by  byť upravené aj časy liniek, ktoré neobsluhujú Zámostie, 
- do 01.08. 2016 nebolo Záblatie tak obsluhované ako v súčasnosti,  

 
Ing. Miloš Minarech 
referent dopravy 

 
3. Informácia o stave riešenia majetkovoprávnych vzťahov v súvislosti s investičnou akciou „rekonštrukcia 
Jahodovej ulice“. 
 
 

Písomná informácia je v prílohe zápisnice. 
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4. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach. 
 
1. Pán Meravý - odporúča pri určovaní názvov ulíc obrátiť sa na bývalého kronikára pána Vagoviča. 

Odpoveď : Pri určovaní názvov ulíc je potrebné sa riadiť účinnou legislatívou. Zákon o obecnom zriadení stanovuje, 

že obce a mestá  určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev všeobecne záväzným nariadením. Názvy 

ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce (mesta), na významné nežijúce 

osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, 

náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce 

(mesta).Podľa legislatívnych noriem mesta – Štatútu mesta Trenčín sa VMČ sa  vyjadruje k zmenám názvov ulíc 

a verejných priestranstiev v príslušnej mestskej časti a navrhuje ich nové názvy. Ďalší postup VMČ nie je definovaný. 

Je len kompetenciou VMČ, aký spôsob si zvolí pri navrhovaní názvov ulíc a či požiada o pomoc kronikára, pripadne 

inú osobu alebo nie. Vybor mestskej časti je s tou pripomienkou oboznámený a je teda len na poslancoch ci sa pred 

určením názvu s nim poradia alebo nie.  
 
P. Bahno – Na minulom zasadnutí VMČ v tejto sále bol odsúhlasený názov ulice na základe návrhu pána Horňáka – 
Ulica Predmerského. Ďalšie kroky sú na Mestskom úrade a Mestskom zastupiteľstve, kde tento návrh zatiaľ ešte 
nebol predložený.    

 

2. Pán Kvasnica - požaduje zriadenie priechodu pre chodcov pri "Záhradkaroch" cez Hanzlíkovskú ulicu 

Odpoveď : Hanzlíkovská ulica je cestou v majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, túto požiadavku je potrebné 

adresovať na nich. Mesto Trenčín má záujem prebrať komunikáciu do svojej správy. Po jej prebratí je možné 

naplánovať investičnú akciu na vybudovanie priechodu s náležitosťami, ktoré k tomu patria - nasvietenie, 

bezbariérovosť, označenie pre nevidiacich. 

 
3. Pán Kvasnica - požaduje zníženie rýchlosti na Poľovníckej ulici. 

Odpoveď : Dopravný Inšpektorát povoľuje zníženie rýchlosti len na uliciach, na ktorých nie sú vybudované chodníky. 

Zníženie rýchlosti v tomto prípade musí byť doplnené o značku zákaz státia (teda parkovania) na ulici. V takomto 

prípade musí byť žiadosť podpísaná nadpolovičnou väčšinou obyvateľov ulice - ide o reštriktívne opatrenie, ktoré 

ovplyvňuje všetkých obyvateľov ulice, a nie je možné ho vykonať na základe žiadosti jedného občana. V prípade 

Poľovníckej ulice nie je dôvod na takéto opatrenie - ulica má vybudované chodníky. 

 
4. Pán Barčák - kultúrny dom v Záblatí nefunguje, požaduje zabezpečenie funkčnej správy objektu, ako to bolo 

predtým.  

Odpoveď : KS Záblatie malo do roku 2011 samostatne plateného správcu, od roku 2012 povinnosti správcu vykonáva 

zamestnanec mesta ako jednu zo svojich pracovných povinností. Podľa našich záznamov  bol v roku 2016 nižší záujem 

o prenájom priestorov na súkromné podujatia (rodinné oslavy, smútočné kary), okrem toho je však rozsah činností KS 

je veľmi podobný, ako bol do roku 2010. Nemáme žiadne sťažnosti, ktoré by súviseli s prácou aktuálneho správcu, 

p.Ďuráčiho, práve naopak. Svoje povinnosti vykonáva zodpovedne, častokrát nad rámec svojho pracovného času. 

Preto v súčasnosti nerátame s možnosťou zamestnať samostatného správcu objektu.. 
 

P. Bahno – Pôvodný režim správcu objektu spred roka 2008 sa v týchto dňoch vracia späť, za správcu je určená 
Stanislava Ježovicová.  
 

5. Pán Pšenčík - požaduje zabezpečenie fungovania mestského rozhlasu v Záblatí.  

Odpoveď : Mestský rozhlas v Záblatí je funkčný. 

 

6. Občania - opätovne požadujú opravu prepadávajúcej sa cesty na ulici Dolné pažite. 

Odpoveď : Požiadavka už je zaradená v zásobníku opráv. Opravu možno vykonať najskôr v druhom kvartáli roka 

2017 - v zimnom období sa opravy ciest nevykonávajú. 

 

Prišiel pán Poruban, VMČ je s počtom 3 členov uznášaniaschopný. 
 

7. Pani Kováčová - požaduje riešenie odvodnenia cesty na Hanzlíkovskej pri dome č. 14 až 16, problém riešiť so 

správcom komunikácie - SC TSK. 

Odpoveď : Mesto Trenčín má záujem prebrať komunikáciu do svojej správy. Momentálne prebiehajú rokovania medzi 

mestom a TSK. Po jej prebratí je možné naplánovať úpravu odvodnenia. 
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Pani Kováčová – niekoľko krát bola aj za pánom Cagalom na SC TSK. Súčasný stav je neúnosný, autá 
striekajú vodu až na bránu a dvor.   
Pán Bahno – na Hanzlíkovskej ulici je viacero miest, kde ide autám utrhnúť koleso.  
Pán Vaňo – tieto cesty sú cesty 3. triedy. Tým, že zatvorili rampy, už nemajú tento charakter štátnej cesty, 
TSK ich chce previesť na mesto. Z toho dôvodu do nich nebudú investovať. Tento prevod je potrebné čo 
najskôr dorokovať, potom tu môžu byť oprávnené požiadavky na zaradenie medzi investičné akcie mesta.  
 
8. Pani Kováčová - požaduje aj riešenie cesty od Kamenca po Psotného. 

Odpoveď : Obe spojnice Kamenca a Psotného sú majetkom TSK (ulica Hlavná resp. ulica Na Kamenci). Otázku treba 

konkretizovať - aké riešenie, ktorej cesty. 

 

9. Pani Zapalačová - pýta sa, prečo sa vyhodila cesta pri bytovom dome Kožušnícka 7-11 z územného plánu a ako 

mesto zabezpečí príjazd ku garážam.  

Odpoveď : 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. 

 

10. Pani Zapalačová - požaduje informáciu, čo mesto robí so zápachom z Old Heroldu. 

Odpoveď : Spoločnosť OLD HEROL Hefe s.r.o. mala vydaný súhlas na prevádzku sušiarne kvasníc do 30. 9. 2016 s 

tým že mala do tohto termínu prijať opatrenia na odstránenie zápachu  a  vyhodnotiť ich účinnosť. Spoločnosť v 

stanovenej lehote prijala niekoľko technických aj prevádzkových opatrení na odstránenie zápachu. Dňa 28. 9. 2016 

zaslala spoločnosť mestu Trenčín vyhodnotenie prijatých opatrení, ktoré považuje za dostatočné a zároveň požiadala 

o  vydanie súhlasu na trvalú prevádzku.  Mesto Trenčín vyzvalo prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti o údaje 

potrebné k posúdeniu žiadosti a o odborný posudok podľa zákona o ovzduší, ktorý posúdi a zdokumentuje úplnosť a 

správnosť riešenia jednotlivých povinností prevádzkovateľa sušiarne. Na základe výsledkov odborného posudku orgán 

ochrany ovzdušia rozhodne o vydaní súhlasu na prevádzku sušiarne. Zároveň Mesto Trenčín v tejto súvislosti 

pripravuje aj podanie žaloby o uloženie povinnosti prevádzkovateľovi Valcovej parnej sušiarne na výrobu práškových 

kvasníc  zdržať sa rušenia pachom nad mieru primeranú pomerom. 
 

11. Pán Mišák - požaduje informáciu, či je riešenie cca 70 metrového úseku slepej časti Jahodovej v PD na jej 

rekonštrukciu, ak nie je, aby sa tento úsek projekčne dopracoval. Je tento úsek vo vlastníctve mesta? 

Odpoveď : Tento úsek nie je riešený. V čase spracovania projektovej dokumentácie tu prebiehala čulá výstavba 

domov a priestor je príliš úzky na umiestnenie cesty a chodníka. Na rekonštrukciu danej ulice je potrebné vypracovať 

projekt. 

 

12. Pán Mišák - požaduje informáciu, prečo nie je na Jahodovej ulici verejné osvetlenie. 

Odpoveď : Verejné osvetlenie na Jahodovej ulici  nebolo pri výstavbe nových individuálnych rodinných domov 

vybudované,  MHSL ako správca existujúceho verejného osvetlenia v meste môže iniciovať po preverení možného 

technického riešenia investičnú akciu na jeho dobudovanie, ktorú musia schváliť poslanci mestského zastupiteľstva. 

 

13. Pán Mišák - ak je problém s vysporiadaním pozemku pána Matúša, problematický úsek z rekonštrukcie vylúčte. 

Odpoveď : Aktuálne prebieha proces vyvlastňovania problematického pozemku. Po jeho ukončení sa spustí realizácia 

rekonštrukcie. Takéto riešenie je zo stavebno-technického hľadiska vylúčené - odvodňovaciu drenáž nie je možné na 

20 m prerušiť, nakoľko by bola nefunkčná. 

 

14. Pán Podolák - rovnako požaduje preverenie stavu rekonštrukcie ulice Jahodová.   

Odpoveď : Aktuálne prebieha proces vyvlastňovania problematického pozemku. Po jeho ukončení sa spustí realizácia 

rekonštrukcie. Takéto riešenie je zo stavebno-technického hľadiska vylúčené - odvodňovaciu drenáž nie je možné na 

20 m prerušiť, nakoľko by bola nefunkčná 

 

15. Pán Mišák - povrch Jahodovej ulice je provizórne posypaný asfaltovou drťou, na konci sú vysypané veľké hrudy, 

požaduje ich rozdrvenie.   

Odpoveď : Začiatkom decembra sme vykonali obhliadku ulice - povrch je naozaj zúfalý - pripomína vojenský priestor 

Lešť, avšak žiadne nadrozmerné hrudy, ktoré by boli nebezpečné neboli spozorované. 
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16. Pán Šagát - požaduje, aby bolo na rokovaniach VMČ s občanmi vzhľadom na zlú akustiku miestnosti k dispozícii 

ozvučenie.    

Odpoveď : Na rok 2017 sú v návrhu rozpočtu plánované aj financie na KS Záblatie. Presné určenie, na aké účely 

budú použité, bude v kompetencii poslancov VMČ Západ. 
 

17. Pán Šagát - požaduje, aby bola Bavlnárska ulica opätovne napojená na Bratislavskú.     

Odpoveď : Bavlnárska ulica bude opätovne pripojená na Bratislavskú po preasfaltovaní križovatky 

Bavlnárska/Bratislavská/Hlavná. Práce by mal podľa prísľubu zrealizovať zhotoviteľ modernizácie železničnej trate 

do konca roka. Smutnou pravdou však je, že prísľubov od železnice tu bolo už niekoľko... 

 

Pán Poruban – posledná informácia bola taká, že sa tento úsek nemohol koncom minulého roka 
preasfaltovať, nakoľko už bola ukončená sezónna výroba asfaltových zmesí, akcia sa bude realizovať na 
jar 2017, keď sa opätovne začne s ich výrobou.  
 

18. Pani Kútna - požaduje, aby bol za Lidlom odstránený neporiadok pri kontajneroch a aby bola priebežne 

zabezpečovaná čistota ich okolia.   

Odpoveď : Na stojisku nádob za Lidlom je pravidelne pri  vývozoch jednotlivých druhov odpadu vyzbieraný aj druh 

odpadu, ktorý sa nachádza mimo nádoby. V rámci pravidelného zberu nadrozmerného odpadu, ktorý sa v danej 

lokalite vykonáva v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi vždy v nepárny týždeň v piatok, je vyčistené aj 

celé stojisko nádob vrátane odvozu nadrozmerného (objemného) odpadu. Stojisko nádob na tomto mieste je dlhodobo 

problémovým, a to aj potom, ako sa postupne pridali ďalšie nádoby na triedený odpad a šatstvo. 

 

19. Pani Kútna - požaduje, aby boli opravené herné prvky detského ihriska na Kvetnej, doplnené smetné koše a 

zabezpečený ich vývoz, ostrihané kríky. Požaduje zamedzenie vodenia psov na detskom ihrisku. Ponúka sa na 

zabezpečovanie správy detského ihriska.      

Odpoveď : Herné prvky na ihrisku Kvetná je potrebné naozaj opraviť a MHSL  to chce zrealizovať  v zimných 

mesiacoch, pri tej príležitosti je možné zrealizovať aj orez kríkov a umiestnenie zákazu venčenia psov, ktoré samotné 

ale nezabráni tejto činnosti.  Na  detskom ihrisku na Kvetnej sú umiestnené 3 ks uličných nádob, ktoré sú umiestnené 

pri lavičkách. Vývoz sa realizuje 3 x týždenne (pondelok, streda, piatok), v zimnom období  2 x týždenne (pondelok, 

piatok). Nádoby nebývajú preplnené. Požiadavka na dodanie ďalších nádob je neopodstatnená. 

 

20. Pán Bitarovský - Na križovatke Majerská - Kasárenská nebolo realizované doasfaltovanie okolo osadených 

telekomunikačných stĺpov. Požaduje nápravu. Zároveň požaduje odstránenie hrubého stavebného odpadu.    

Odpoveď : Dňa 6.12. bola správcom komunikácie vykonaná obhliadka, pri ktorej bola vyhotovená i 

fotodokumentácia. V križovatke sa nachádzajú 3 telekomunikačné stĺpy, z toho 2 v zeleni a jeden v chodníku zo 

zámkovej dlažby. Žiadne okolie týchto stĺpov nie je potrebné doasfaltovať, nakoľko sa nenachádzajú v asfaltových 

plochách. Pre budúcnosť odporúčame zhotoviť fotografiu a doplniť presnejší popis, správcovi komunikácie sa potom 

ľahšie identifikuje popísaný problém. Stavebný úrad nemá vedomosť o osadzovaní nových telekomunikačných stĺpov 

na križovatke uvedených ulíc. Pokiaľ sa jednalo o posun jestvujúcich stĺpov, na tento úkon sa žiadne povolenie 

nevyžaduje. Po zistení osoby zodpovednej za vzniknutý stavebný odpad, bude táto okamžite upozornená na zjednanie 

nápravy.   ÚSŽP - Na miestnej obhliadke, ktorú na križovatke Majerská – Kasárenská uskutočnili zamestnanci Mesta 

Trenčín nebol zistený žiaden stavebný odpad. 

 

Pán Poruban – táto informácia je už neaktuálna, operatívne sa urobili fotky predmetného miesta, 
požiadavka sa upresnila.  
 

21. Pán Bitarovský - Požaduje informáciu, kto kosí Kasárenskú, ako často a kto to kontroluje.       

Odpoveď : ul. Kasárenskú smerom k AOZ kosilo tento rok 1x MHSL - zanedbaná plocha okolo chodníka a následne 

4x externý dodávateľ, ktorý kosil cca 1m pás na obidvoch stranách cesty. 

 
22. Pán Bitarovský - Zákruta na Kasárenskú je nebezpečná, požaduje obmedzenie rýchlosti na Majerskej. 

Odpoveď : Na zníženie rýchlosti na Majerskej, napriek názoru pána Bitarovského, nie je dôvod. Ulica má štandardnú 

šírku a sú tu aj chodníky pre peších. Vozidlá prichádzajúce do križovatky s Kasárenskou dávajú prednosť, takže musia 

spomaliť aj bez zníženia rýchlosti prikázaného značkou. 

 
23. Pani Kútna - požaduje, aby bol navezený na ihrisku na Kvetnej kopec hliny, aby sa mali deti kde hrať aj v zime.       

Odpoveď : Vhodnejšie by bolo dopraviť na zimu na detské ihrisko kopu snehu, na ktorej by sa mohli deti hrať a na jar 

by sa sneh roztopil, ale kopa hliny by na detskom ihrisku počas roka zavadzala. 
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24. Pani Panáková - požaduje, opravu komunikácie Na Kamenci - Rezidencia Na Vinohrady. 

Odpoveď : Na rekonštrukciu sa v súčasnosti pripravuje projektová dokumentácia. 

 

25. Pani Panáková - požaduje vyrúbanie lipy na starom cintoríne.             

Odpoveď : Keďže na Zámostí sa nachádza viacero cintorínov kde rastú lipy, ktorých výrub prípade orez bol viackrát 

riešený cez správcu verejnej zelene a ani garant VMČ Západ nás nevedel informovať, žiadame Vás o upresnenie, o 

ktorý cintorín sa jedná (napr. uvedením ulice - lokality). Ďakujeme. za UIS: V spolupráci so správcom pohrebiska sa 

uskutoční  obhliadka a  navrhne riešenie. 

 

26. Pani  - požaduje urobiť opatrenia, aby sa zamedzil prístup na strechu domu smútku v Zlatovciach. Chodí tam 

mládež, je to nebezpečné.        

Odpoveď : Na základe prísľubu náčelníka MsP,  Mestská polícia zvýši výkon hliadkovej služby v danej lokalite, 

hlavne v popoludňajších a večerných hodinách. 

 

27. Pani  - požaduje vyasfaltovanie chodníka na cintoríne, teraz je tam šutolina.     

Odpoveď : Štrkové chodníky sú na všetkých cintorínoch v meste. O ich vyasfaltovaní mesto neuvažuje. Uvedenú 

požiadavku zaraďujeme do zásobníka investičných akcií. Realizácia je podmienená pridelením finančných 

prostriedkov v mestskom rozpočte. 

 

28. Pani Habánková - požaduje čistenie chodníka pri cintoríne, býva tam neporiadok od tují.     

Odpoveď : V budúcom roku je na čistenie komunikácií pridelený väčší počet finančných prostriedkov ako v roku 

2016. Predpokladáme preto intenzívnejšie čistenie celého mesta. 

 

29. Pani Panáková - Občania - požadujú zohľadnenie frekvencie vývozu bioodpadu v závislosti na sezónnosti. V zime 

sa neprodukuje skoro žiaden bioodpad.        

Odpoveď : Termíny vývozov bionádob nie sú zatiaľ  presne určené. V rámci poplatku bude občanovi zrealizovaných 

26 vývozov bionádoby. V zmysle zákona mesto nemusí vykonávať vývoz v mesiacoch december, január, február. V 

marci až novembri musí byť vykonávaný vývoz minimálne 1x za 14 dní. Termíny vývozov sa budú plánovať tak, aby v 

zimnom období sa buď nerobili žiadne, alebo len 1 x mesačne a tie vývozy, ktoré sa v zimnom období ušetria sa 

následne využije v jarnom a jesennom období. Presné termíny vývozov bionádob budú súčasťou harmonogramu, ktorý 

bude zverejnený v INFO, na webovej stránke mesta a bude doručovaný aj tým, ktorí si bionádobu objednali. 

 

30. Pán Kotrha - požaduje, aby prestali jazdiť autobusy cez jednosmerku na Psotného ulici.       

Odpoveď : Autobusy od 25.11.2016 neprechádzajú touto ulicou, ale otáčajú sa v upravenej križovatke Hlavná / Na 

Kamenci. 

 

31. Pán Meravý - požaduje úpravu komunikácie - výjazdu od sídliska Kvetná na Zlatovskú ulicu, v prípade nutnosti 

vyriešiť rozšírenie aj na súkromnom pozemku. 

Odpoveď : Rozšírenie komunikácie by bolo vhodné, momentálne sú však v meste komplikovanejšie úseky, ktoré treba 

riešiť prednostne. Rozšírenie zaradíme do zásobníka investičných akcií. 

 

32. Pán Meravý - požaduje väčšiu iniciatívu vedenia mesta pri riešení 2. etapy juhovýchodného obchvatu . 

Odpoveď : Mesto rieši zmenu priorít v dopravných riešeniach mesta. Útvar hlavného architekta a útvar dopravy 

pracujú na novej koncepcii dopravy, predstavená bude začiatkom roka 2017, z týchto dôvodov zatiaľ neprebiehajú 

aktívne rokovania so SSC ani pri riešení JVO ani pri novej koncepcii dopravy. 

 

33. Pani Kútna - požaduje odpoveď, prečo je na Orechovskej ulici pri dome pána Maxona osadená zábrana.     

Odpoveď : Pretože v tejto časti komunikácie chýba chodník a nie je ho kde vybudovať. Pás pre chodcov je vyznačený 

na ceste a zábrana usmerňuje vozidlá tak, aby neprechádzali cez tento pás a neohrozovali tak chodcov - 

najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. 

 

34. Pani Poslanci VMČ západ - požadujú, aby pri každom riešení požiadaviek, aj v prípade ak sa týkajú iných 

organizácií, bola zo strany úradu určená zodpovedná osoba.  Zodpovednou osobou je vždy vedúci daného útvaru alebo 

organizácie.  

Odpoveď : Zodpovednou osobou je vždy vedúci daného útvaru alebo organizácie. 
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5. Nové požiadavky občanov a poslancov 
 
Pani Kováčová -  požaduje zákaz vjazdu nákladným automobilom podjazdom na Brnianskej ulici do Záblatia a 
Zlatoviec okrem tých, ktoré majú cieľ v Záblatí a Zlatoviciach. Všetky nákladné autá aj tie do Súče jazdia cez Zlatovce. 
 
Pán Matejka - požaduje zákaz vjazdu do areálu detského mestečka. Ani jedna škola v Trenčíne nemá povolený vjazd 
do dvora.  

Pán Bahno – Detské mestečko bolo navrhnuté za úplne iných podmienok a s iným prevádzkovým režimom 
ako iné základné školy v Trenčíne. Nevieme si predstaviť, aby rodičia detí nemali povolený vjazd do 
Detského mestečka.    
 
Pán Matejka - Pán Matejka - požaduje zabezpečenie asistencie príslušníka mestskej polície na priechode pre peších 
zo zastávky autobusov na Hanzlíkovskej do Detského mestečka pred začiatkom vyučovania tak, ako je to pri 
ostatných základných školách. 
 
Pán Psotný - požaduje informáciu, v akom stave je riešenie platnosti povolenia areálu firmy Smatlánek v Záblatí. 

Pán Poruban – Predmetná kauza je v súčasnosti na súde.  
 
Pán Psotný - požaduje intenzívnu kontrolu polície - príjazd automobilov z diaľnice cez bývalý dočasný diaľničný 
privádzač na Hlavnú ulicu. Vodiči si zvykli na dočasný režim po zatvorení úrovňových prejazdov cez železnicu. 
V súčasnosti tento výjazd z diaľnice už nie je povolený. Chodí tam veľa aut, jazdia ako blázni rozbehnutí z diaľnice. 
Dokonca tam začali jazdiť aj nákladné autá. Volali sme niekoľkokrát políciu, sľúbili, že keď budú mať niekoho voľného 
pošlú ho tam. Mestská polícia to vraj nemá v kompetencii.  
 
Pán Psotný - požaduje informáciu, kedy bude dokončená výmena plynového potrubia na Hlavnej ulici pri starom 
obchode. Celú ulicu vymenili, nechali len kúsok. Mohli to urobiť, keď bola celá križovatka rozkopaná. Na Kamenci. 

Pán Bahno – sú to dve rozdielne akcie, križovatka bola budovaná v rámci modernizácie železnice, výmenu 
plynového potrubia rieši SPP. Nikto nie je schopný ich skoordinovať.  
 
Pán Psotný - požaduje zmenu organizácie dopravy v trojuholníku ulica Hlavná - Na záhrade (podľa predchádzajúcich 
požiadaviek z VMČ – jednosmernú premávku na ulici Na záhrade – to je jedno ktorý smer.).  Na ulici Na záhrade je 
obojsmerná premávka, pritom je tu užšia cesta ako Hlavná, dve nákladné autá sa tam ledva obídu. Dom mám stále 
ohodený (adresa Na záhrade 2A), nie je tam funkčná kanalizácia. Musím to vždy 30 metrov prekopávať po najbližšiu 
uličnú kanalizačnú vpusť.   
Do Záblatia vozia z Drietomy hlinu, začínajú mi praskať múry na dome. Je tam zákaz vjazdu nákladných aut, nikto to 
nerešpektuje.  
 
Pán Psotný - požaduje informáciu, prečo je v podjazde pri Old Herolde zákaz vjazdu nákladných automobilov nad 10 
ton. 
 
Pán Ďurenec - pýta sa, prečo je osadená značka zákaz státia na chodníku v križovatke Na Kamenci (RD Hanzlíkovská 
č.5), na chodníku sa nemôže stáť aj bez dopravnej značky. 
 
Pán Ďurenec - Na Istebníckej posunuli zastávku MHD, nie je vyznačená vodorovným dopravným značením, parkujú 
tam autá, som šofér autobusu, nemám kde zastaviť.  Chýba tam dopravné značenie.      
 
Pán Ďurenec - v križovatke - Hanzlíkovská - Psotného bola zmenená prednosť v jazde, je to kolízna križovatka, v zime 
býva zrkadlo zamrznuté, pomohla by zmena prednosti tak ako bola, osadenie retardéru alebo zníženie povolenej 
rýchlosti na "30".      
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Pani Kováčová - požaduje informáciu, kedy bude otvorené parkovisko pri Medikcentre. Policajti dávajú pokutu 
vodičom, ktorí stoja na kraji cesty a vedľa je nové parkovisko, ktoré ešte nie je otvorené.   
 
Pani Petrivalská - požaduje prestriedanie termínov vývozu veľkoobjemových kontajnerov v rámci jarného a 
jesenného upratovania. Vývoz na Zámostí je vždy posledný. Prečo má Juh kontajnery v marci a my až v máji, keď je už 
všetko odpratané.   
 
Pán Poruban – Túto otázku som dostal už od viacerých občanov, žiadali sme to na finančnej a majetkovej 
komisii, prisľúbili nám, že to prestriedajú, ale asi to urobili znovu rovnako.   
 
Pán Psotný - požaduje informáciu - plán zametania ulíc po zimnej údržbe. Zväčša sa pozametajú chodníky, urobia sa 
kôpky, ktoré tam zostanú dva týždne, štrk sa rozvláči, rozfúka to vietor a zanesú sa kanály.  

Pán Poruban – Tento rok sa prioritne čistia komunikácie v súvislosti so spustením parkovacej politiky. Na 
túto otázku požadujeme odpoveď v čo najkratšom termíne.  
 
Odišiel pán Vaňo, VMČ nie je ďalej s počtom 2 členov uznášaniaschopný. Pán Vaňo súhlasí so 
všetkými majetkovými prevodmi aj s povolením letnej terasy. 
 
Pán Matejka - požaduje informáciu, prečo sa park pri KD v Zlatovciach neudržiava. Je potrebné ostrihať kríčky, ktoré 
presahujú cez plot do chodníka. 
 
Pán Poruban – celý kultúrny dom aj s parkom majú vo výpožičke p. Barčák a p. Vaňo. V podmienkach 
majú aj to, že do výšky 1000 € budú úpravy v parku robiť na vlastné náklady. Mesto platí ročne cca 9000€ 
za všetky energie a oni by sa mali starať aj o park.    
 
Pani Habánková - detské ihrisko v parku používajú výrastkovia, ničia ho. Zároveň požaduje zamedzenie vodenia psov 
do parku, chodia sem aj malé deti.    

Pán Poruban – V týchto prípadoch je potrebné zavolať mestskú políciu.  
 
Poslanci VMČ Západ - na podnet občanov požadujú zvýšenú kontrolu v parku pri KD v Zlatovciach mestskou políciou. 
 
Pani Petrivalská - požaduje v súvislosti s požadovanou pána Ďurenca na realizáciu vodorovného dopravného 
značenia aj osadenie prístrešku na zastávke MHD na Istebníckej ulici medzi Medňanského a Vlárskou. 
 
Pán - požaduje zabezpečiť opravu ulice Na záhrade po modernizácii železnice - sú tam prepadnuté prípojky.   
 
 
6.  Prerokovanie žiadostí odborných útvarov. 
 

6.1 Žiadame Vás o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Zlatovce na ulici Ľ. Stárka – 
záhradkárska osada: 
časť pozemku o výmere 250m2 z C-KN parc. č. 20/29 ostatné plochy o celkovej výmere 39466m2, evidovanej na LV č. 
1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín 
pre Rastislava Briestenského a manželku Denisu Briestenskú, za účelom rozšírenia záhrady vo vlastníctve žiadateľov 
a užívania pozemku na záhradkárske účely, a to na dobu neurčitú. 
Ide o pozemok v lokalite záhradkárskej osady na ulici Ľ. Stárka, ktorý sa nachádza medzi pozemkom – záhradou vo 
vlastníctve žiadateľov a Trenčianskym útulkom.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili prenájom pozemku na dobu neurčitú. 
 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 
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6.2 Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Záblatie na ulici Dolné pažite: 
časť pozemku (výmera bude spresnená geometrickým plánom) z C-KN parc. č. 1089 zastavané plochy a nádvoria, 
evidovanej na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín do výlučného vlastníctva pre Petra Čakloša, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho užívania ako predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých 
je vlastníkom. Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Dolné pažite, ktorý je dlhodobo užívaný ako predzáhradka a 
prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili predaj pozemku. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 
 

6.3 Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Záblatie na ulici Dolné pažite: 
časť pozemku (výmera bude spresnená geometrickým plánom) z C-KN parc. č. 1089 zastavané plochy a nádvoria, 
evidovanej na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ľuboša 
Čakloša a manželku Annu Čaklošovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho užívania ako 
predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých sú vlastníkmi. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Dolné pažite, ktorý je dlhodobo užívaný ako predzáhradka a prístup 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili predaj pozemku. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 
 

6.4 Žiadame Vás o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Zlatovce na ulici Ľ. Stárka – 
záhradkárska osada: časť pozemku o výmere 150m2 z C-KN parc. č. 20/134 ostatné plochy o celkovej výmere 2256m2, 
evidovanej na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín pre Zdenu Kopeckú, za účelom rozšírenia záhrady vo 
vlastníctve žiadateľky a užívania pozemku na záhradkárske účely, a to na dobu neurčitú. 
Ide o pozemok v lokalite záhradkárskej osady Váh na ulici Ľ. Stárka, ktorý sa nachádza medzi pozemkom – záhradou 
vo vlastníctve žiadateľky a Trenčianskym útulkom.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili prenájom pozemku na dobu neurčitú. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 
 

6.5 Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Záblatie na ulici Pri parku: 
časť pozemku o výmere cca 25 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) z C-KN parc. č. 1080/1 zastavané 
plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín do výlučného vlastníctva pre Tatianu 
Mandincovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho užívania ako predzáhradky a prístupu 
k nehnuteľnostiam, ktorých je vlastníčkou. 
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na ulici Pri parku, ktorý je dlhodobo užívaný ako predzáhradka a prístup 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcej.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili predaj pozemku. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 

 
6.6 Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Záblatie na ulici Rybáre: 
časť pozemku (výmera bude spresnená geometrickým plánom) z C-KN parc. č. 1088/2 zastavané plochy a nádvoria, 
evidovanej na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Pavla 
Oravca a manželku Moniku Oravcovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho užívania ako 
predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých sú vlastníkmi. 
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na ulici Rybáre, ktorý je dlhodobo užívaný ako predzáhradka a prístup 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili predaj pozemku. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 
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6.7 Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Istebník na ulici Majerská: 
novovytvorená C-KN parc. č. 508/2 o výmere 21m2 odčlenená Geometrickým plánom č. 45403066-034/2017 
z pôvodnej C-KN parc. č. 508 zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere 1316m2, evidovanej na LV č. 1 ako 
výlučný vlastník Mesto Trenčín do výlučného vlastníctva pre Ing. Gustava Pappa, pre účel majetkovoprávneho 
vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku ako súčasť dvora a záhrady a jeho scelenia s pozemkami vo vlastníctve 
kupujúceho. 
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na ulici Majerská, ktorý je dlhodobo užívaný ako dvor a záhrada v celosti 
s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili predaj pozemku. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 
 

6.8 Žiadame Vás o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Zlatovce na ulici Ľ. Stárka – 
záhradkárska osada: 
časť pozemku o výmere 200m2 z C-KN parc. č. 20/29 ostatné plochy o celkovej výmere 39466m2, evidovanej na LV č. 
1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín pre Ing. Miloslava Reháka a manželku Oľgu Rehákovú, za účelom rozšírenia 
záhrady vo vlastníctve žiadateľov a užívania pozemku na záhradkárske účely, a to na dobu neurčitú. 
Ide o pozemok v lokalite záhradkárskej osady na ulici Ľ. Stárka, ktorý sa nachádza medzi pozemkom – záhradou vo 
vlastníctve žiadateľov a Trenčianskym útulkom.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili prenájom pozemku na dobu neurčitú. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 
 

6.9 Žiadame Vás o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Zlatovce na ulici Ľ. Stárka – 
záhradkárska osada: 
časť pozemku o výmere 250m2 z C-KN parc. č. 20/29 ostatné plochy o celkovej výmere 39466m2, evidovanej na LV č. 
1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín pre Ing. Pavla Širanca a manželku Veroniku Širancovú, za účelom rozšírenia 
záhrady vo vlastníctve žiadateľov a užívania pozemku na záhradkárske účely, a to na dobu neurčitú. 
Ide o pozemok v lokalite záhradkárskej osady na ulici Ľ. Stárka, ktorý sa nachádza medzi pozemkom – záhradou vo 
vlastníctve žiadateľov a Trenčianskym útulkom.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili prenájom pozemku na dobu neurčitú. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 
 

6.10 Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Zlatovce na rohu ulíc Ľ. Stárka a 
Svätoplukova:  
C-KN parc. č. 431 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1113m2, evidovanej na LV č. 1 ako výlučný vlastník 
Mesto Trenčín do vlastníctva pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 2147 na 
ulici Ľ. Stárka zapísaných na LV č. 323 pre k. ú. Zlatovce, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
a jeho užívania ako dvora a prístupu k nehnuteľnostiam. 
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa pri bytovom dome na rohu ulíc Ľ. Stárka a Svätoplukova, ktorý je dlhodobo 
užívaný ako dvor a prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 15.03.2017 odporučili predaj pozemku. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 
 

6.11 Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti Jaroslava Trusku o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
Mestom Trenčín a žiadateľom na prenájom pozemku v k.ú. Hanzliková, časť C-KN parc.č. 636/1 o výmere 263 m2, za 
účelom vybudovania komunikácie z Bavlnárskej ulice v súvislosti so stavbou „Zariadenie cestovného ruchu 
s relaxačným centrom“. Vzhľadom k tomu, že platnosť  pôvodnej nájomnej zmluvy bude končiť k 31.3.2017, nájomca 
požiadal o jej predĺženie do termínu 31.3.2018. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že so stavbou je v štádiu 
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dokončovania vnútorných prác a predpoklad ukončenia stavby je do konca roka 2017 a následne bude riešená 
výstavba príjazdovej komunikácie. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy 
dňa 15.3.2017 odporučil predĺženie prenájmu pozemku v zmysle žiadosti. 

 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti. 

 

6.12 Mestský úrad v Trenčíne, Útvar dopravy vás žiada o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy Reštaurácia „U 

Janáčka“ na ulici Zlatovská v Trenčíne v termíne od 01.06.2017 do 30.09.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2  za odporučil vyhovieť žiadosti s podmienkou zachovania funkčnosti 

chodníka pre chodcov medzi terasou a prevádzkou v plnom rozsahu. 

 

 

Výbor mestskej časti Západ pri hlasovaní k žiadostiam odborných útvarov (vyjadril súhlas počtom 2 poslanci) 

však nebol uznášaniaschopný. Pán Vaňo vyjadril ku všetkým žiadostiam rovnako súhlasné stanovisko ešte 

pred ich prerokovaním. 

 

 

5. Záver 
 
Na záver  predseda VMČ Vladimír Poruban poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať dňa 26.4.2017 v Istebníku o 17.00. 
 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 29.03.2017   
 
 
 

                                                                                                                  Ing. Vladimír Poruban v.r.   
                                                                                                                   predseda  VMČ Západ                                              
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: Informácia o stave riešenia majetkovoprávnych vzťahov v súvislosti s investičnou akciou „Rekonštrukcia 
Jahodovej ulice“. 
                                                                                                                                                                                 


