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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 18.4.2018 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 pán Ing. Bahno poverený vedením zasadnutia predsedom VMČ Ing. Vladimírom  
Porubanom.  
 

1. Otvorenie. 
2. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach. 
3. Nové požiadavky občanov a poslancov. 
4. Informácia o realizácii stojísk s polopodzemnými kontajnermi na sídlisku Kvetná  
5. Rôzne. 
6. Záver. 
 

 

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

č. 156/2017 Pán Psotný - požaduje informáciu, prečo je v podjazde pri Old Herolde zákaz vjazdu automobilov nad 12 

ton. VMČ západ -   požaduje umiestnenie rovnakej značky 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..  

Odpoveď : Umiestnenie takéhoto značenia nie je v kompetencii mesta Trenčín – jedná sa o cesty I. a III. triedy v 

správe Slovenskej správy ciest a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Požiadame o súčinnosť dopravný inšpektorát.. 
 

Pán Bahno – túto vec požadujem od vedenia mesta už rok.  
Požiadavka bola vznesená v súvislosti s modernizáciou železnice, už vyše roka nie sú schopní značku osadiť.  
 
Garant VMČ – táto požiadavka bola vznesená od Útvaru mobility na Okresný dopravný inšpektorát, tento vyzval 
príslušných správcov ciest (TSK a SSC) na osadenie dopravných značiek, tieto zatiaľ neboli osadené.  
 

Č. 157/2017 VMČ západ -   požaduje zamedzenie prejazdu automobilov z diaľnice cez bývalý dočasný diaľničný 

privádzač na Hlavnú ulicu.   

č. 33/2017  Pán Psotný - požaduje intenzívnu kontrolu polície - príjazd automobilov z diaľnice cez bývalý dočasný 

diaľničný privádzač na Hlavnú ulicu.                                                                                                                                  

Odpoveď : Vodiči vozidiel, ktorý schádzajú z diaľnice cez uvedený privádzač porušujú dopravnú značku Zákaz 

odbočenia vpravo, ktorá je umiestnená na diaľnici, ktorá je mimo katastrálneho územia mesta Trenčín, kde mestská 

polícia v zmysle zákona o obecnej polícii nemá pôsobnosť. V uvedenom prípade sa potrebné  kontaktovať Policajný 

zbor SR resp. Diaľničné oddelenie PZ SR. 
 

Pán Bahno – na druhej strane sa mi zdá nelogické, aby obyvatelia Zlatoviec a priľahlých častí obchádzali dookola 
a nemohli používať tento zjazd z diaľnice, ktorý je zrealizovaný. Ale chápem aj požiadavku ľudí bývajúcich na Hlavnej 
ulici, že by sa im významne zintenzívnila doprava. Ako národ sme takí, že by to zneužívali všetci, nielen tí ktorí tu 
nebývajú.       
Policajti tu ale kontroly vykonávajú, o čom sa niektorí z nás mohli aj presvedčiť.  
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3. Nové požiadavky občanov a poslancov. 
 
Pán Breznický  –  kedy budú vymenené okná na kultúrnom dome v Zlatovciach?   
 
Pán Bahno –   odpoveď na túto otázku by sme sa mohli dozvedieť, keď sa nášho rokovania zúčastní pán Barčák. Na 
tento rok boli v rozpočte vyčlenené financie na rekonštrukciu exteriéru parku, nemáme informáciu, čo sa s nimi 
stalo, prípadne čo s nimi toto združenie mieni robiť. Možno by sa dali použiť aj na výmenu okien. Pán Barčák má ale 
iný spôsob komunikácie s občanmi a nie zúčastňovať sa zasadnutí VMČ.    
 

Pán Vaňo  –  na doplnenie, tento rok boli iné priority, povedalo sa, že pôjde viac peňazí do ciest a do chodníkov, 
v poslednej včerajšej zmene rozpočtu primátor odsúhlasil po našej spoločnej intervencii výmenu okien na škôlke 
Medňanského. Na všetkých troch MŠ za mostami máme vymenené okná. Sú dôležitejšie veci, napríklad aj 
vybudovanie polopodzemných kontajnerov na Kvetnej v spojení s riešením parkovacích miest, kde sú v súčasnosti 
tieto stanovištia v katastrofálnom stave.      
P. Barčák sa v súčasnosti rozhoduje, či OZ neodovzdá opäť KD mestu. To by nebolo podľa mňa správne, máme 
príklad, ako dopadol KD v Záblatí bez správcu.  
20.000€ na vybudovanie exteriéru v rozpočte stále je, presúvali sa z minulého roku do tohto. Tiež som zástancom 
názoru, že by sa mohli radšej urobiť záchody alebo výmena okien. Čo sa táka parku, zdá sa mi, že je na letnú sezónu 
všetko pripravené a nič zásadné tam nechýba.   
 
Prišiel pán Poruban, VMČ je uznášaniaschopný.  
 
Pán Bahno –   myšlienka použitia ozvučenia parku, ktoré by svojou hlučnosťou nebolo tak obťažujúce pre ľudí, ktorí 
bývajú v okolí nebola zlá. Beriem aj pozitívnu stránku organizovania kultúrnych akcií, schádzalo a zabávalo sa tu veľa 
ľudí. Veľa takýchto možností v Trenčíne nie je.     
Tieto okná určite ešte rok vydržia. Tento rok nebola snaha vedenia mesta realizovať výmeny okien, sme radi, že sa 
nám podarilo presadiť výmenu okien aspoň na škôlke Medňanského. Našli sa tu peniaze aj z iných mestských častí.   
Stav tejto MŠ bol trochu zanedbaný aj z dôvodu, že jej vedenie veľmi s poslancami nekomunikovalo.  
 
Pán Psotný –  v správach sme počuli, ako je na tom TSK dobre s opravami ciest, ale u nás v Zlatovciach to nie je 
vidieť. Vodiči zneužívajú tento zjazd z diaľnice, aj keď si vlastne niektorí cestu predlžujú.  
 
Pán Psotný + občania – aj Súčania tadiaľto letia, je potrebné s tým niečo urobiť. Osadiť spomaľovač, vyvýšený 
priechod pre chodcov alebo Na Kamenci pri kultúrnom dome urobiť kruhovú križovatku. V rôznych častiach mesta 
merajú rýchlosť, ale tu sme ešte nikoho nevideli.  
Táto kruhová križovatka by vyriešila aj problém na uliciach Hlavná a Na záhrade.  
 
Pán Psotný –  navrhuje vybudovanie bajpasu na kruháči pri Lidli z Vlárskej v smere na Bratislavu. To isté mohli urobiť 
aj od mosta okolo Slovliku.  
 
Občania – opätovne požadujú zjednosmernenie príjazdu k Detskému mestečku s výjazdom na Poľovnícku. Pred 8.00 
každý rodič chce priviezť dieťa až ku vstupu do školy. Je potrebné to obmedziť. Dalo by sa to riešiť aj dopravnou 
značkou vjazd povolený pre obyvateľov, samozrejme s primeranou kontrolou zo strany aj mestskej polície.    
 
Pán Vaňo  –  táto požiadavka na zjednosmernenie tu už bola, dáme ju ešte raz, ak neuspejeme, podporujem váš 
návrh na zorganizovanie petície.  
 
Pán Bahno –   zjednosmernenie bude asi problém, lebo je to prejazd cez areál DM, ak zavrú bránu, ulica bude 
neprejazdná.  
 
Pán Poruban –  pred týždňom som mal stretnutie s dopravným policajtom, prisľúbil, že sa zintenzívni kontrola 
rýchlosti na týchto hlavných ťahoch.  
 
Pani –  požaduje orezanie prípadne výrub a vysadenie novej lipy na cintoríne v Zlatovciach.  
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Pán Vaňo  –  komunikujem s pánom Kadákom, ktorý ma na MHSL na starosti verejnú zeleň. Sľúbil, že ihneď po 
výbere dodávateľa prác na verejnej zeleni (orezy, výruby) v máji, budú tieto požiadavky splnené.  
 
Pani –  požaduje opravu výtlkov na ceste Na Kamenci.  
 
Pani –  požaduje zriadenie zastávky na znamenie (pre autobusy MHD č. 3, 13) Rezidencia Na Vinohrady.  
 
 
4. Informácia o realizácii stojísk s polopodzemnými kontajnermi na sídlisku Kvetná  
 

Garant VMČ v rámci tohto bodu programu predložil projekt stavby na stavebné povolenie „Vybudovanie 
stojísk pre polopodzemné kontajnery, Sídlisko Kvetná, Trenčín“. Situovanie polopodzemných kontajnerov bolo 
navrhnuté aj so zohľadnením riešenia parkovacích miest a vedením jestvujúcich inžinierskych sietí.   
 
Pán Divinec - upozornil na nevhodné umiestnenie stojiska č. 2 situovaného pri komunikácii od železničnej trate, je to 
veľmi blízko od okien bytov. Stačilo by to posunúť o pár metrov, kde nie sú okná ale štítové steny.  
Problematické je aj stojisko č. 3, aj z hľadiska prístupu pri ich vývoze (auto musí zacúvať). Vhodnejšie by bolo 
umiestnenie pri ceste od Lidla.   
Garant – stojisko musí byť pre obyvateľov prístupné z chodníka, nie cez parkovisko.  
 
 
5. Rôzne 
 

V tomto bode nebol predložený žiaden podnet.  
 
6. Záver 
 

Na záver  predseda VMČ Vladimír Poruban poďakoval prítomným za účasť, za prednesené pripomienky a podnety 
a ukončil stretnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať dňa 23. 5. 2018 o 17.00 v Klube dôchodcov na Medňanského 
ulici. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 18. 4. 2018   

                                                                                                                 Ing. Vladimír Poruban v.r.   
                                                                                                                   predseda  VMČ Západ  


