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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 27.9.2017 o 17:00    

v  Klube seniorov na Medňanského ulici v Istebníku 

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

1. Otvorenie     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril predseda VMČ Ing. Vladimír Poruban.  
Navrhnutý program zasadnutia: 
 

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

 

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

uznášaniaschopný. 

 
2.  Odpovede na požiadavky vznesené na zasadnutí VMČ dňa 26.4.2017. 
 

48. Pán Bahno -  požaduje vypracovanie odhadovanej ceny PD investičnej akcie "Chodník Istebnícka ulica" a 

následne zabezpečenie finančných prostriedkov na zabezpečenie PD v roku 2017.  

Odpoveď : Oddelenie investícií zabezpečí cenovú ponuku na vypracovanie uvedenej PD, cenovú ponuku budeme mať 

20.6.2017. 

VMČ - požaduje aktualizáciu odpovede. 
 

49. Pán Bahno -  Pán Bahno -  požaduje informáciu, či bola vypracovaná odhadovaná cena rekonštrukcie mestského 

rozhlasu v Istebníku a Orechovom, ak nie, požadujeme jej zabezpečenie.  

Odpoveď : MHSL nemá vypracovanú odhadovanú cenu rekonštrukcie mestského rozhlasu v Istebníku a Orechovom, 

môže ju dať v roku 2017 vypracovať, ako podklad pre ďalšie rozhodovanie.   

VMČ - požaduje aktualizáciu odpovede. 
 

52. Poslanci VMČ Západ požadujú aktuálnu informáciu riešenia požiadavky  pána Bitarovského č. 164/2016 (na 

Majerskej ulici (cca č.d. 21) nebolo realizované doasfaltovanie okolo osadených telekomunikačných stĺpov). 

Odpoveď : Požiadavka je zaradená v zásobníku opráv. So stavebnou údržbou začíname v týchto dňoch. Úprava bude 

doriešená v priebehu leta.   

VMČ - požaduje aktualizáciu odpovede. 
 

Pán – pred dvomi rokmi som dával požiadavku p. Barčákovi – na Majerskej 15 (oproti Jánošíkovej) je nerovnosť na 

kanáli, keď prejde nákladné auto, celý dom sa trasie a praská. Do dnešného dňa to nie je odstránené. 
 

55. Občania a poslanci VMČ západ - opätovne požadujú premiestnenie autobusovej zastávky MHD (linka č. 3, 13) na 

ulici Istebníckej a jej zlúčenie so zastávkou autobusov TSK pri "Zvonici". 

Odpoveď : Dopravný inšpektorát opätovne nesúhlasí s premiestnením.   

Pán Poruban -  požaduje zaslanie nesúhlasného stanoviska ODI (dôvody nesúhlasu) na požiadavku. 
  

56. Pán Rožník - opätovne požaduje informáciu o vyčíslení finančných nákladov na zriadenie zbernej linky 

obsluhujúcej obyvateľov časti Zámostia za žel. traťou podľa predchádzajúcich požiadaviek. 

Odpoveď : Nacenenie  zbernej linky nie je možné. Útvar dopravy nedisponuje softvérovým vybavením na 

pretrasovanie a navrhnutie Novej organizácie MHD Trenčín. Tu nejde  len o návrh zbernej linky. Ide o celu koncepciu 

dopravy. Najbližší možný termín návrhu nákladov na zbernej linky je v letných mesiacoch august/september 2017. 

Výstup bude mať len informatívne charakter.   

VMČ - požaduje aktualizáciu odpovede. 
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58. Pán Mišák - opätovne požaduje obmedzenie parkovania aut na chodníkoch po oboch stranách na Istebníckej ulici 

smer na Hrabovku vzhľadom na hustú premávku (v zmysle požiadavky č 24/2017) a zabezpčenie merania rýchlosti 

automobilov, prípadne informáciu o ďalšom riešení.   

Odpoveď : Cesta je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na šírku cesty tam parkovanie podľa 

zákona 8/2009 a vyhlášky MV 9/2009 nie je povolené. Všetci parkujúci teda porušujú zákon. V prípade zistenia 

porušenia zákona je toto potrebné hlásiť štátnej polícii, príp. mestskej polícii. Kontrolovať rýchlosť môžu iba 

príslušníci policajného zboru Slovenskej republiky. Mesto Trenčín a ani mestská polícia túto právomoc nemajú.   

Pán – mestská polícia v tomto nekoná, aj keď to majú tu za rohom.  
Pán Zajaček – MsP – keď sme pred mesiacom začali robiť poriadky na Orechovskej, bola tu vzbura 

obyvateľov proti tomu. Nepovolené parkovanie môžeme začať kontrolovať aj na Istebníckej.  
 

75. Pán Gračka - požaduje odvezenie odpadu po čistení priekopy v Hornom Orechovom pri otoči autobusov. 

Odpoveď : Po rozhovore s garantom VMČ - čistenie priekopy údajne zabezpečoval poslanec p.Barčák s VPP-

pracovníkmi. Odvoz zabezpečuje MHSL m.r.o., ktorému týmto zasielame uvedenú požiadavku.  MHSL odstráni 

materiál do konca mája. 

VMČ - požaduje aktualizáciu odpovede. 
 

76. Pani Hajná - požaduje zobojsmernenie Orechovskej ulice pri Maxonovi. 

Odpoveď : Ulica nemá dostatočnú šírku a nie sú na nej chodníky. Z tohto dôvodu zostane ulica jednosmerná. 

Pán Poruban na základe odpovede a nesúhlasného stanoviska požaduje zistiť šírkové pomery predmetného 

úseku cesty - Orechovskej ulice. 
 
3.  Nové požiadavky občanov a poslancov. 
 
 

Viacerí obyvatelia ulice Podjavorinskej -  včera namontovali na ulici Podjavorinskej dopravné značky – jednosmerná 
cesta, teraz sa tu nemôže parkovať, urobili to bez predchádzajúceho upozornenia. Požadujeme opätovné 
zjednosmernenie ulice Podjavorinskej a tým aj s obnovením možnosti parkovania automobilov na komunikácii. 
V celom Trenčíne sa kvôli parkovaniu robia jednosmerky a tu je to naopak.  
Dobudovaním podjazdu sa tu podstatne ukľudnila doprava, zobojsmernením je to tu nebezpečnejšie. Vraj sa tu 
vyhovelo petícii, nikto nezohľadňoval bezpečnosť. Väčšina ľudí o petícii ani nepočula.   
 

Pán Poruban - požaduje, aby v prípade petície odborné útvary mesta komunikovali s poslancami príslušného VMČ. 
 

Pán Szigeti – požadujem informáciu, ako bolo reagované na moju požiadavku na zachovanie jednosmernej 
komunikácie Podjavorinskej a Medňanského zo septembra 2016. Zajtra na 19.00 je zvolaná schôdza.  
Pán Poruban – bolo by vhodné, aby bol nejaký zápis z tejto schôdze, ktorí a koľko občanov má príslušnú požiadavku 
(nemusí to byť petícia).    
 

Pani Hajná a občania mestskej časti Západ -  požadujeme zfunkčnenie mestského rozhlasu v Istebníku a Orechovom. 
Kedysi tu rozhlas fungoval.  
Mali sme tu seriózny kultúrny dom, kde bývali zábavy a kino. Odkedy do zobralo mesto, nefunguje.  
 

Pán Jánsky -  Na Orechovskej sa vyznačili dve parkovacie miesta, na mieste, kde sa pán sťažuje, že mu autá 
oprskávajú celú fasádu. Požadujeme zistiť, či sú povolené. 
 

Pán Nedúchal -  Na Hrádzovej ulici na križovatke s Vlárskou sú umiestnené 4 kontajnery. Sú tam dva modré 
kontajnery. Je to spojnica ciest od Zamaroviec. Vyhadzujú tam smeti aj Zamarovčania, my ten bordel chodíme 
upratovať. Nie je tam urobené stanovište, kontajnery sú v tráve. Vedľa pod orechom je vyčistená plocha, ale tam 
parkujú autá. Je potrebné, aby sa tam vytvorilo riadne stanovište kontajnerov.   
 

Pán Nedúchal -  Požadujeme, aby sa pri schodoch zo železničného mosta urobil zjazd z hrádze na Radlinského, aby sa 
nemuselo ísť až k Zuzanke.   
 

Pán Nedúchal -  Požadujeme, aby sa na hrádzi od starého železničného mosta popri Zuzanke až k Vlárskej 
zrealizovalo verejné osvetlenie. Pri novom moste je namontované provizórne osvetlenie stavby.     
 

Pán Jánsky -  Robia Jahodovú ulicu, na druhom konci na Istebníckej ulici zlikvidovali starý prístrešok autobusovej 

zastávky. Je potrebné tam osadiť nový prístrešok.   
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Pán Jánsky -  Na Kasárenskej ulici pri NAZA končí chodník, je tam jama, je potrebné tam dobudovať cca 20 metrov 

chodníka.     

Pán Poruban – na chodník je hotový projekt, mal byť hotový už minulý rok, peniaze v rozpočte sú vyčlenené. Je to 

neschopnosť investičného oddelenia.   
 

Pani Porubanová -  požaduje informáciu, či je stanovený termín odovzdávania stavby železnice, ulica M. Kišša je po 

niekoľkoročnom jazdení stavebných mechanizmov v dezolátnom stave. Teraz sa zaplátalo pár dier. Požadujeme jej 

opravu.   

Pán Poruban – na riešenie týchto problémov súvisiacich s modernizáciou železničnej trate bola zriadená samostatná 

komisia.  

Odpovede na požiadavky budú vyvesené ihneď po ich obdržaní vo výveske, aby ste nemuseli na ne čakať 4 mesiace 

do ďalšej schôdze v Istebníku. 
 

Pani Porubanová -  Prepojenie Žabinskej a Istebníckej novou komunikáciou z Radlinského, na ploche po zbúranom 

rodinnom dome zarastá trávou, už tam vzniká čierna skládka. Je tam burina, cez ktorú vodič nevidí do zákruty. 

Chodia tam aj cyklisti v protismere, často aj deti. Požadujeme jej pokosenie.  Tento rok to ešte nikto nekosil. 
 

Pani Porubanová -  Požadujeme vybudovanie detského ihriska na pozemkoch, ktoré má mesto prebrať od železníc.    
 

Pani Porubanová -  Opätovne požadujeme zabezpečenie vybudovania riadnych osvetlených priechodov pre chodcov 

na Vlárskej a Istebníckej, alebo aspoň osadenia zrkadla.  

Pán Poruban – po skončení zasadnutia sa môžeme ísť na tieto miesta pozrieť.  
 

Pán Jánsky - Požadujeme prepojenie hrádze cez starý železničný most vrchom - odstránenie pôvodného múrika a 

zábradlia a zarovnanie železničného násypu.   
 

Pán Lupták - Požadujeme zrealizovanie chodníka pre peších popri novej trati od Kiššovej k starému železničnému 

mostu, aby sme nemuseli kľučkovať.      
 

Pani Hajná - požaduje, aby sa sprevádzkoval kultúrny dom na Istebníckej. V minulosti to bol najlepší kultúrny dom na 

Zámostí. Postavili si ho ľudia z Istebníka a Orechového za vlastné peniaze.  

Pán Poruban – keď som bol zvolený za poslanca, pán primátor sľuboval vypracovanie koncepcie nakladania 

s kultúrnymi domami. Tvrdí sa, že je ich veľa.  
 

Občania - Požadujeme zrezanie poškodenej lipy na starom Istebníckom cintoríne - pri kríži. Jedna lipa už bola 

zrezaná, polovica druhej padla asi pred 6 týždňami. Je to tam nebezpečné. 
 

Pán Lupták - Požadujeme zrealizovanie úpravy kanalizačných poklopov na Majerskej pred domom č.15. 
 

4.  Rôzne. 
 
V bode Rôzne neboli podané žiadne podnety ani pripomienky. 
 
5. Záver 
 

Na záver  predseda VMČ Vladimír Poruban poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať dňa 25. 10. 2017 o 17.00 na ZŠ Veľkomoravská. 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 27. 9. 2017   

                                                                                                                 Ing. Vladimír Poruban v.r.   
                                                                                                                   predseda  VMČ Západ  


