
1 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 27. 6. 2018 o 17:00    

v ZŠ na Veľkomoravskej ulici 

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

1. Otvorenie     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril pán Martin Barčák 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. Záver. 

 

Pán Barčák 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. 
 

Na minulom zasadnutí neboli vzhľadom na neúčasť občanov vznesené žiadne požiadavky.  
 
3.  Nové požiadavky občanov a poslancov. 
 
Pán Obdržal  –  Opätovne požaduje opravu chodníka na Poľovníckej ulici pri dome č. 17. O túto opravu žiadal 
pravidelne od júla 2015. Nevhodný škvarový podklad pod asfaltom spôsobuje poškodzovanie oplotenia. Pán Lisáček 
mi odpísal, že moja žiadosť je zaradená do poradovníka opráv. V júli 2016 som písal na odbor dopravy, 6. 10. 2016 
som písal pánovi primátorovi, odpoveď nemám žiadnu. Keď budovali tento chodník, skúšali novú technológiu, 
podklad sa však rozsypal. Je potrebné s týmto chodníkom niečo robiť.     
 

Pán Barčák  –  pošli mi všetky podklady mailom alebo to vytlač, skúsim to vyriešiť s riaditeľom MHSL Jarošom. Ten sa 
tieto problémy v rámci možností snaží riešiť.     
 

Pán Obdržal  –  požaduje vyriešenie kolíznej križovatky na Poľovníckej ulici, najlepšie riešenie je jej zjednosmernenie.  
Denne tam býva množstvo kolízií. Autá idúce od zastávky do Mestečka majú nedostatočný rozhľad, vodiči 
nedodržiavajú pravidlo pravej ruky. Jediné riešenie je zjednosmernenie Poľovníckej.  
 

Pán Barčák  –  dnešní šoféri nepoznajú pravidlo pravej ruky. Aj keď bude na Poľovníckej revolúcia, nebude sa to 
všetkým páčiť, tento problém sa dá vyriešiť len zjednosmernením. Na zasadnutie VMČ to pôjde ešte raz, nakoľko 
dnes nie sme uznášaniaschopní. Ak nie, pošleme to ako požiadavku do komisie dopravy.  
 

Pán Bundala  –  požaduje napojenie siete chodníkov a cyklochodníkov Priemyselného parku na mesto. Napojenie zo 
Zlatovskej je nedoriešené, mala by tam byť lávka alebo kruhový objazd s priechodmi.  
Ľudia prebehujú zo Zlatovskej cez cestu do priemyselného parku, na konci Zlatovskej je cesta bez chodníka.   
Cyklochodník z priemyselného parku končí na Bratislavskej, priechod cez Bratislavskú tam nie je. Keď je hustá 
doprava, nedá sa prejsť.  
  

Pán Barčák  –  na bicykli je možné ísť po hrádzi okolo Váhu. Obchvatu sa nemôžeme dotknúť 5 rokov, nakoľko bola 
financovaná z eurofondov. Mesto má po tomto termíne v pláne vybudovanie kruhového objazdu.   
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Nedávno som videl pracovníkov investičného odboru mesta ako pripravovali križovatku Zlatovská – Brnianska na 
provizózny kruháč. Je pravda, že táto križovatka je zlá, vyosená, často býva upchatá. Predpokladám, že sa v rámci 
tejto úpravy križovatky budú realizovať aj chodníky.  
 

Pán Guga  –  na doplnenie podal informáciu o súčasnom zabezpečovaní balíka projektových dokumentácií na 
cyklotrasy, ktoré budú riešiť okrem iného aj cyklotrasy na Zlatovskej, Brnianskej, a prepojenie priemyselného parku 
do Záblatia. S riešením cyklotrasy na Zlatovskej súvisí aj reorganizácia parkovania.   
 

Pán Bundala  –  zo staveniska na Zlatovskej, ako sa stavajú nové bytovky sa vynáša blato, je tam veľká prašnosť. 
Všeobecne Zlatovská je celá hnusná.  
 

Pán Bundala  –  je stav s malou plavárňou na Zlatovskej nemenný? Nebude už fungovať?   
 

Pán Barčák  –  zatiaľ sa majiteľovi nepodarilo presadiť zmenu územného plánu, Musí tam mať len športoviská.   
 

Pán Bundala  –  požaduje riešenie starého železničného mosta - oddelenie chodníka pre peších od cyklistov. Je 
nejaká perspektíva, že sa s tým pohne ďalej? 
 

Pán Barčák  –  tento most ideme prevziať do majetku, je to otázka času a peňazí.    
 

Pán Bundala  –  požaduje úpravu priechodu z pešieho mosta smerom k Prioru na bezbariérový. Tento chodník je 
frekventovaný. Keď som bol u pána primátora, povedali mi, že chodník na moste nie je náš.    
 

Pán Barčák  –  to nie je pravda, chodníky sú naše.    
 

Pán Bundala  –  požaduje úpravu priechodu z pešieho mosta smerom k Prioru na bezbariérový. Tento chodník je 
veľmi frekventovaný. Priechod pri Priore už je upravený.  

 

Pán Lagin – požaduje, aby mesto vyzvalo majiteľa pozemku oproti vstupu do Ozety (p.č. 401/6, 401/48, k.ú. Zlatovce) 
na jeho pravidelné kosenie.  
Komu patrí bývalá kotolňa pri 5 poschodovom dome pri Úspechu? 40 rokov tam bývam, a nemôžeme tam parkovať.      
 

Pán Divinec –  požaduje, aby sa počítalo so zabezpečením čistoty okolo plánovaných polopodzemných kontajnerov 
na sídlisku Kvetná. Dalo by sa to riešiť aj kamerami.  
 

Pán Barčák  –  podľa mojich skúseností z iných mestských častí, kde sa tieto stanovištia vybudovali, sa stav zlepšil. 
Pred vybudovaním polopodzemných kontajnerov bol aj stav na Žilinskej otrasný, teraz je to oveľa lepšie.    
 

Pán Zajaček, MsP  –  MsP má zakúpené bezdrôtové fotopasce, je možné ich umiestniť aj na strom.  
 
4.  Záver 
 

Na záver  pán Barčák ukončil zasadnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať dňa 22. 8. 2018 o 18.00 v Kultúrnom dome v Záblatí. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 27. 6. 2018   

                                                                                                                 Ing. Vladimír Poruban v.r.   
                                                                                                                   predseda  VMČ Západ  
 


