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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 28. 3. 2018 o 18:00    

v KD v Záblatí 

Prítomní poslanci:  Ing. Vladimír Poruban, Ing. Tomáš Bahno, 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, privítal všetkých prítomných.  
Navrhnutý program zasadnutia: 
 

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

 

Predseda Výboru mestskej časti Západ skonštatoval, že VMČ nie je vzhľadom na nedostatočnú účasť členov 
uznášaniaschopný. 
 
 
2.  Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach. 
 

136. č. 91/2017 - Pán Poláček - oproti univerzite v Záblatí je betónová silážna jama. Je to ostuda, nie je možné ju 

odstrániť.                                                                                                                                                                  

VMČ západ - požaduje informáciu o výsledkoch štátneho stavebného dohľadu a prípadného ďalšieho postupu na 

základe zistených skutočností. 

Odpoveď : V dňoch od 17.08.2017 do 14.11.2017 prebiehal štátny stavebný dohľad (šsd), zameraný na zistenie 

vlastníka stavby, ktorý nie je totožný s vlastníkom pozemku. Prvotná informácia o tom, že vlastníkom je 

Poľnohospodárske družstvo Zámostie sa nepotvrdila. Ďalším zisťovaním bolo preverenie informácie, že bývalým 

vlastníkom bola Poľnohospodárska škola, ktorej majetok prešiel údajne do vlastníctva Trenčianskej univerzity. V 

evidencií majetku Trenčianskej univerzity sa však táto stavba nenachádza. Záverom šetrenia štátneho stavebného 

dohľadu bolo konštatovanie, že vlastník stavby nebol zistený. Orgán šsd vyzval vlastníčku pozemku, aby zabezpečila v 

stanovenej lehote svoj pozemok proti voľnému pohybu osôb. 
 

Pán Bahno – požadujeme doplnenie lehoty na zabezpečenie pozemku  proti voľnému pohybu osôb, prípadne 
aktuálny stav opatrení.      
 
137. č. 92/2017  Pán Brabec - nesúlasí s odpoveďou na požiadavku č. 65/2017 -  za Záblatským futbalovým ihriskom 

je skládka bioodpadu, je potrebné ju zlikvidovať. Obsahom skládky nie je len bioodpad, sú tam aj panely a iný 

stavebný odpad.   

VMČ západ - požaduje informáciu o výsledkoch prešetrenia podnetu Okresným úradom.  

Odpoveď : Okresný úrad Odbor starostlivosti o životné prostredie nám k uvedenej veci neposlal zatiaľ žiadne 

vyjadrenie. V uvedenej veci je možné sa informovať priamo na Okresnom úrade Trenčín, odbor starostlivosti o životné 

prostredie. 
 

Pán Bahno – 7. marca sa so mnou telefonicky spojil, opätovne nahlasoval vznik nelegálnej skládky v lokalite 
futbalového ihriska v Záblatí. Odporučil by som všetkým v prípade zistenia takejto nelegálnej skládky, aby ste sa 
spojili s mestskou políciou, ktorá je schopná tieto veci riešiť najrýchlejšie. Kým sa to dostane na zasadnutie VMČ do 
požiadaviek, môže ubehnúť aj pol roka, medzitým čierna skládka môže narásť do veľkých rozmerov. V tomto prípade 
som kontaktoval mestskú políciu, hliadka tam vykonala výjazd, zistila, že na pozemku sa nachádza 500m3 ornice. 
Zemina bude použitá na terénne úpravy – výstavbu tribún futbalového ihriska, zvyšná bude odvezená. Sám som išiel 
na miesto, zistil som, že sa tu nachádzajú dve skládky – jedna obsahovala spomínanú zeminu, druhá obsahovala 
stavebný odpad vrátane panelov.    
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139.  č. 95/2017  Pani Ďurikovičová - okraje cesty Sigôtky sa začali lámať, je to dvojročná cesta. Požadujeme jej 
opravu.                                                                                    
MČ západ - požaduje v prípade možnosti jej opravu zhotoviteľom v rámci záručnej doby. 
Odpoveď : Na ulici Sigôtky je v roku 2018 plánovaná výstavba chodníkov. Výstavbou dôjde k zúženiu cesty, takže 

zlámané okraje budú odstránené. 
 

Pán Bahno – je potrebné posúdiť, či je to v tej časti, kde sa bude chodník stavať. Cesta bola asfaltovaná v čase, keď sa 
robila kanalizácia. Bolo to pred 3,5 rokom, už na to nie je záruka.  
Vzhľadom na skutočnosť, že komunikácia je jediná prístupová do Záblatia, by sa mal chodník realizovať bez jej 
uzatvorenia.  
 

141.  Pán Panák - požaduje zrealizovanie verejného osvetlenia na ceste Ku kyselke okolo Univerzity 
Odpoveď : Na uvedenej lokalite sa nachádza 5ks starých nefunkčných lámp  osvetlenia, ktoré sú namontované na 

každom druhom betónovom stĺpe rozvodu elektriny. MHSL preverí možnosť opravy lámp a podľa jej rozsahu a 

finančnej náročnosti navrhne spôsob riešenia - oprava vo vlastnej réžii, alebo investičná akcia, ktorá by musela prejsť 

schvaľovacím procesom. 
 

Pán Poruban – VMČ západ - požaduje informáciu o výsledkoch preverenia stavu osvetlenia a návrh ďalšieho riešenia 
jeho sfunkčnenia. 
 
145.  Pán Bohuš - požaduje osadenie zrkadla na križovatke Záblatská a Poľnohospodárska. 
Odpoveď : Požiadavku dáme odsúhlasiť dopravnému inšpektorátu, po jeho súhlase / nesúhlase zrkadlo osadíme / 

neosadíme. 
 

Pán Poruban – požadujeme informáciu o výsledku prerokovania osadenia zrkadla na ODI. 
 
150.  Pani Begáňová - požaduje doplniť spoje, aby bola zlepšená dostupnosť Záblatia - Rybárov autobusom. Napríklad 
3-ka ide zo Záblatia 7.35 a potom až o 14.00. Je potrebné zvýšiť frekvenciu.    
Odpoveď : Zastávku Záblatie-Rybáre v súčasnosti obsluhuje 32 spojov v pracovných dňoch a 11 cez dni pracovného 

pokoja. Zastávku Záblatie-pošta obsluhuje 48 spojov cez týždeň a 18 spojov v dňoch pracovného pokoja. Toľkoto 

spojov do Záblatia nezachádzalo ani pred rokom 1989. Mesto preto v súčasnosti ďalšie spoje neplánuje. 
 

Pani Begáňová – na koniec Záblatskej ulice, kde končia spoje je skoro kilometer. Pred 89 – tym tam nebolo zdravotné 
stredisko. Ak sa chcete dostať od lekárky zo Zlatoviec do Záblatia, nemáte žiadne spoje. Nemôže č. 5,  13, 27, 31 
zachádzať až do Rybár?  
 

Pán – bol navrhnutý systém dopravy pomocou mikrobusu. Doriešilo sa to? Alebo by sa mohli vytypovať len niektoré 
spoje podľa požiadaviek občanov.   

 

Pán Poruban – predĺženie spojov do Rybárov bol vyčíslený na 10.000€ ročne.  
 

Pán Bahno – MHD je veľký problém na celom Zámostí, počúvame to vo všetkých mestských častiach. Orechovom, 
Istebníku, Zlatovciach, Záblatí. Navrhovali sme model obsluhy Zámostia jednou linkou, ktorá by rozvážala a zvážala 
ľudí po celom Zámostí. Jej prevádzka bola vyčíslená na 125.000€ ročne, ktoré by sme museli nájsť v rozpočte mesta.  
Podpora nás štyroch poslancov je v tomto nedostatočná. Čím viac sa budete ozývať na rôznych fórach, tým sa šanca 
na vyriešenie problému zväčší. Neviem si však predstaviť, že by sa želanie každého občana vedelo zapracovať do 
grafikonu MHD.     
 
152 Pán Ševčík - je potrebné vyčistenie Záblatského potoka za železnicou, je znovu zanesený. Spomalením vodného 
toku sa tento začal zanášať. 
Odpoveď : ÚSaŽP požiadal správcu toku o vyčistenie Zlatovského ( býv. Záblatského) potoka v uvedenom úseku. 
 

Pán Poruban – prečítal zaslané stanovisko správcu vodného toku, kde skonštatoval, že je v súčasnosti profil vodného 
toku dostačujúci. Z toho dôvodu plán údržby tohto vodného toku s jeho čistením v roku 2018 nepočíta ani pod 
železnicou.   
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3. Nové požiadavky občanov a poslancov. 
 
Pán Hudec –  12 rokov urgujem opravu ulice Ku kyselke. Je samá jama, nie je tam osvetlenie. Okrem toho cesta vedie 
do chránenej oblasti ku kyselke. Bývam na ulici Ku kyselke č. 8. pri Apolke. Denne tam prejde 10 traktorov a 50-60 
kamiónov.   
 

Pán Bahno – tento podnet tu bol niekoľko krát. Môžeme byť radi, ak sa podarí upraviť cestu asfaltovou frézkou. 
Cesta vedie ku družstvu, ktoré ju denne ničí. Musíte uznať aj vy, že v Záblatí je veľa dôležitejších ulíc, ktoré si 
vyžadujú opravu.   
Na tento rok sme ako mestská časť dostali 600.000€ na tieto investičné akcie  
- kruhový objazd Brnianska – Zlatovská – 50.000€ 
- chodník na Bratislavskej od Veľkomoravskej po Lidl – 90.000€  
- chodník na cintoríne v Zlatovciach – 6.000€  
- chodníky Staničná – Zlatovská – 70.000€  
- chodník Sigôtky – Záblatská – 90.000€  
- polopodzemné kontajnery na Kvetnej – 134.000€  
- detské ihrisko v Orechovom – 80.000€  
- futbalový štadión Záblatie – rekonštrukcia – 3. etapa – 44.000€  
- parčík Na Kamenci – 20.000€  
 

Ak presvedčíte ostatných obyvateľov, že je dôležitejšia rekonštrukcia cesty Ku kyselke, ako niektorá z týchto 
investičných akcií, budeme to rešpektovať.   
Chápeme, že cesta je rozbitá, bol tu predstavený spôsob jej opravy drťou, ale asi sa nám jej oprava nepodarí 
v dohľadnom čase.  
 

Pán Poruban – dobrú vôľu sme ako poslanci prejavili tým že sa jej oprava rieši formou navezenia asfaltovej drte z ul. 
Gen. Svobodu. My nemáme odložené financie na takéto prípady, máme len financie schválené pre mestskú časť 
v rozpočte mesta.  
Napríklad na cestu Na Kamenci, ktorá je vo veľmi zlom stave a používajú ju celé Zlatovce, nebolo schválené ani €.  
 

Pán Bohuš – V dome smútku nefunguje ozvučenie, keď je tam pohreb, nie je nič počuť. Keď robili podchod, asi tam 
potrhali káble, lebo dovtedy nám na Bratislavskej nefunguje mestský rozhlas.  
 

Pán Jarábek – požaduje sfunkčnenie mestského rozhlasu v Záblatí na Bratislavskej ulici.  
 

Pán Bohuš – Na ulici Ku kyselke by stačilo namiesto navezenia frézky len zarovnať povrch. 
Keď pred 3-4 rokmi na čiernu skládku pri ihrisku vozili odpad, volali sme na políciu, ale kým prišli, autá boli preč.  
 

Pán Bahno – pozemok, na ktorom je stavebná suť, patrí firme Lutrans.  
 

Pán Panák – máme informácie, že pošta chce zrušiť svoju pobočku v Záblatí. Táto pošta by obyvateľom Záblatia 
chýbala. 
 

Pán Poruban – Slovenská pošta je firma, na ktorú nemá mesto Trenčín žiaden dosah.  
 

Pán Bohuš – Na ulici Dolné pažite – Rybáre celé leto stavali domy, celé leto mali skládku stavebného materiálu 
v križovatke. Na jeseň tam vykopali jamu, zostala tam doteraz, len ju zasypali šutolinou.    
 

Pán Bahno – aj mňa irituje skutočnosť, že v zime napadne centimeter snehu, nasypú 5 cm štrku. Minule fučalo, prach 
navial ľuďom do okien, na cestách zostal len hrubší štrk.     
Vzhľadom na to, že u nás sneží sporadicky, navrhujem posyp soľou, je to síce drahšie, nebolo by to ani také škodlivé.  
 

Občania – čím viac nasypú, tým viac dostanú zaplatené, čím dlhšie počkajú, tým menej musia zametať, ľudia si to 
pozametajú sami. Vraj skúšajú nový ekologický posyp, ktorý nie je nebezpečný ani pre psov.    
 

Pán Rožník – chcel by som požiadať, či by bolo možné, aby spracovateľ projektovej dokumentácie plánovanej 
cyklotrasy od Zlatoviec do centra mesta ak je v schvaľovacom procese, aby túto prezentoval na zasadnutí VMČ 
v Zlatovciach.  Chceme predísť problémom so železnicou, aby možná pripomienka od občanov.    
Upozorňujem, že sa projektuje cyklotrasa odnikiaľ nikam, lebo ten najdôležitejší úsek sa nevyrieši. Nerobme 
cyklotrasu, ale len upravený chodník. Ak ide trasa po Podjavorinskej na Vlársku, prídeme na najhoršiu križovatku, 
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ktorá tomu nie je prispôsobená. Mesto by si mohlo vziať na premostenie podjazdu úver. Táto myšlienka je známa 
najmenej 1,5 roka, zatiaľ sa nič nenavrhlo.  
 

Pán Bahno – zrekapituloval trasu cyklotrasy podľa spracovanej PD, upozornil na problém trasy od Podjavorinskej, 
nakoľko výhľadové riešenie premostenia ponad podjazd na Vlárskej.    
S týmto názorom nesúhlasím, zmena projektu Na Kamenci s tým, že sa tam doplnila cyklotrasa bol môj výmysel. Ak 
sa podarí, môžeme získať na Kasárenskú prostriedky z EU na realizáciu. Ak sa postaví časť cyklotrasy, vznikne 
prirodzený trak na ďalších poslancov, aby v tom pokračovali.  
V Trenčíne sú dôležitejšie veci, ktoré nie sú ani ideovo doriešené. Napríklad JV obchvat, ktorý už 8 rokov nikoho 
nezaujíma. To je pre mesto oveľa dôležitejšia stavba, ktorá sa ďalej nepripravuje.    
Komunikácia Na Kamenci bude stáť 600.000€. My štyria to pri najlepšej vôli v MsZ nedokážeme presadiť.    
Vy mávate ako Rada architektov pravidelné stretnutia s hlavným architektom. Skúste zhrnúť tieto podnety na papier 
a predložiť ich primátorovi na diskusiu.  
 

Pán Guga – na meste je zriadená cyklokomisia, jej zasadnutia sú verejné, je možné sem prísť, sú tu dostupné 
informácie o všetkých aktuálnych cykloprojektoch. 
 

Pán Poruban – Uzatvorením prejazdu v Zlatovciach sa ulica Na Kamenci stala miestom, kde by bez jej úpravy časom 
niekoho zrazilo auto. Ak tu vybudujeme cyklochodník, dostaneme cyklistov na miesto, kde sa nebudú musieť báť. 
Niektorí sa nepotrebujú dostať do mesta, pre nich bude cyklotrasa plne funkčná. Je potrebné niečo začať.    
 

Pán Polášek  –   chcem sa spýtať, či sa plánuje na dvoch zastávkach, ktoré sú za privádzačom osadenie prístreškov. 
Počas dažďa nie je možné schovať sa.  
 

Pán Bahno – počas výstavby cesty tu bol návrh presunúť tieto zastávky pod most, čo by bolo lepšie ako v poli.  
Súhlasíme s požiadavkou osadenia dvoch prístreškov na zastávky. 
 

Pán Polášek  –   chcem sa spýtať, v akom stave je vodovod na cintoríne v Záblatí, bolo na to vyčlenených 10.000€. 
 

Pán Poruban – teraz sme vymenovali nové investičné akcie na tento rok. Starých akcií, na ktoré sa nevyčerpali 
peniaze je oveľa viac. Bojíme sa občanom sľúbiť, že sa niečo zrealizuje, aj keď sú schválené peniaze v rozpočte, mesto 
bolo schopné zrealizovať len 60% schválených akcií.  Na každom zastupiteľstve riešime, čo sa dá urobiť pre to, aby 
investičný útvar správne fungoval. Mesto vyhlásilo súťaž na to, ako by mal vyzerať „promenádny most“, ešte 
nevieme, či nám ho železnice prevedú, či ho nerozoberú, už nás to stálo 70.000€.   
 

Pán Bahno – zrekapituloval genézu stavebnej činnosti na cintoríne v Záblatí.   
 

Pán Polášek  –   chcem poďakovať mestu za to, že sa investovalo do kultúrneho domu, boli vymenené okná, tým sa 
znížili náklady na vykurovanie. Zároveň ďakujem, že sa spílila vŕba oproti kultúrnemu domu. Jej korene v januári 
zapchali kanalizáciu. Každý rok sa musela kanalizácia prepchávať.  
 

Pán Ševčík – chodník na cintoríne je zle vyspádovaný. Keď prší, je tam kaluž. Požadujeme jeho opravu.    
 

Pán Bahno – chodník nie je určite starší ako 2 roky, ak je to pravda, dá sa to vyriešiť v rámci reklamácie.    
 

Pani Ďurikovičová – kedy sa budú realizovať chodníky na ulici Sigôtky? Pokiaľ viem, tak sa ešte nezačalo ani 
majetkové vysporiadanie pozemkov. Hrozia kolízie automobilov, cyklistov a chodcov. Pôvodný projekt mám doma, 
chodník sa prehadzoval v polovici na druhú stranu. Bývame tam už 6 rokov a nepohlo sa to ani o kúsok.  
 

Pán Bahno – neoficiálne mi bolo prisľúbené, že do volieb by sa to malo urobiť. Môže sa stať, že sa bude opakovať 
príklad Jahodovej ulice. Príprava projektu nám trvala 2 roky. Trasovanie chodníka sa po zmene vrátila do pôvodného 
riešenia.      
 

Pán Poruban – na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva v rámci interpelácií požiadam pána primátora, aby nám podali 
správu o stave tejto investície. Či sú hotové projekty, v akom stave sú konania, či je potrebné vykupovať pozemky, 
v akom štádiu je výkup.    
 

Pán Bohuš – je potrebné zrekonštruovať  ulicu Dolné pažite, aspoň odstrániť jamy.    
 

Pán Bahno – na tému zle vyspádovaného chodníka chcem podotknúť, že kontrola investičných akcií je v kompetencii 
zamestnancov mestského úradu.  
 

Pán Polášek – kyselka patrí mestským lesom, rastú tam vŕby, jedna je nahnutá a opretá o ostatné.  
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Pán Poruban – nevieme, aký je aktuálny stav s prevádzkou autodoprava Smatlánek. Bola tam dočasná stavba, mesto 
sa s ním súdilo, pred časom som mal informáciu, že sa ešte len vytyčuje pojednávenie. 
 

Pán Bohuš – v minulosti tam malo družstvo poľné hnojisko, na ňom Smatlánkovi dovolili vybudovať dielne. Nik vtedy 
nepočítal s tým, že tam bude jazdiť také množstvo kamiónov.     
 

Pán – chcel by som vedieť, kde sú rozmiestnené zberné kontajnery na tetrapaky.  
  

Pán Bahno – posledného pol roka boli dopĺňané zberné nádoby na tetrapaky aj na kovy.  
 

Pán Poruban – chýba tu koncepcia rozvoja Zámostia.  
 

Pán Polášek – stačí, keď si pozrieme aktuálne katastrálne mapy, už dva roky je všetko rozparcelované. Za krátky čas 
zrastie Záblatie so Zlatovcami a Istebníkom. V rámci obslužnosti nie je územie doriešené.   
Keby prišla 1000 ročná voda, nové rodinné domy pri univerzite sú pod vodou. Zlatovecký potok je zvedený do 
Záblatského. Ten odvádza vody z územia od Dolnej Súče. Preto sa táto časť volala „Rybáre“. Po dažďoch sa Váh vylial, 
v priehlbinách zostala voda s rybami.  
 

Pán Bahno – teraz vidíme na ulici Sigôtky, aké je ťažké zmestiť sa do úzkeho koridoru s jednosmerkou a chodníkom. 
Všetky nové lokality majú navrhnuté 3 metre široké cesty a jednostranný minimálny chodník. Ak sa tam niekomu 
pokazí auto, je to neprejazdné.  
 

Na záver  predseda VMČ Vladimír Poruban poďakoval prítomným občanom za účasť, za prednesené pripomienky a 
podnety. 
 
Prišiel pán Vaňo, VMČ je uznášaniaschopný.  
 
4.  Prerokovanie žiadostí odborných útvarov. 
 
4.1 Žiadame Vás o vyjadrenie ku zámene nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Záblatie na uliciach Poľnohospodárska 
a Záblatská medzi Mestom Trenčín a Martinom Kotrasom 
Pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín 

- Novovytvorená C-KN parc.č. 1105/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, nachádzajúca sa na Ul. 
Poľnohospodárska vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve Martina Kotrasa    

za 
pozemky vo vlastníctve Martina Kotrasa  

- Novovytvorená C-KN parc.č. 86/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 
87/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, nachádzajúce sa vedľa nehnuteľností vo vlastníctve 
Martina Kotrasa, na Ul. Poľnohospodárska a Ul. Záblatská   

 
Účelom zámeny je : 
Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku pod časťou komunikácie na Ul. Poľnohospodárska a  rozšírenie 
smerového oblúka – križovatka  ulíc Poľnohospodárska a Záblatská 
Pre žiadateľa  - zarovnanie línie pozemkov vo vlastníctve žiadateľa  
 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného plánovania 
Mesta Trenčín dňa 03.08.2018 odporučili zámenu pozemkov. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 

 
4.2 Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Zlatovce medzi ulicami Hlavná a Na 
Vinohrady nasledovne: 

1. Meravý Dušan - časť o výmere cca 46 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc.č. 
1855/2 zastavaná poloha a nádvorie plochy, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho 

2. Peco Boban a manž. Ingrid - časť o výmere cca 81 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN 
parc.č. 1855/2 zastavaná poloha a nádvorie plochy, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho. 
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Ide o pozemok – zatrávnenú plochu nachádzajúcu sa za záhradami vo vlastníctve kupujúcich, medzi ulicami Hlavná 
a Na Vinohrady. Meravý Dušan doložil súhlas od susedného vlastníka Peco Boban a manž. Ingrid, že súhlasia 
s odpredajom predmetnej časti pozemku.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného plánovania 
Mesta Trenčín dňa 08.03.2018 odporučili predaj pozemkov. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za, odporučil vyhovieť žiadosti s podmienkou, že sa odpredajom 
nezamedzí prístupu na susedné pozemky. 
 

4.3      Týmto Vám predkladáme žiadosť o určenie názvu novej ulice v mestskej časti ZÁPAD (lokalita medzi 
Zlatovcami a Záblatím) a zároveň Vás žiadame o prerokovanie žiadosti na najbližšom zasadnutí VMČ. V spomínanej 
lokalite prebieha nová výstavba (rodinné domy), preto je potrebné pomenovať ulicu. Bez pomenovania ulice nie je 
možné prideliť stavbám súpisné a orientačné čísla a nahlásiť trvalý alebo prechodný pobyt.  
 Podľa účinnej právnej úpravy (§ 2b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov) obec, resp. mesto  určuje a mení všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev. Pred vytvorením a schválením VZN je potrebné žiadosť prerokovať v súlade s Rokovacím poriadkom 
výborov mestských častí mesta Trenčín v príslušnom VMČ. Podľa rokovacieho poriadku sa VMČ „vyjadruje k zmenám 
v pomenovaní  ulíc a iných verejných priestranstiev a navrhuje názvy nových ulíc a iných verejných priestranstiev 
v príslušnej mestskej časti“. 
 
Na rokovanie bol predložený návrh názvu ulice v tejto časti mesta, vychádzajúci zo zápisu v obecnej kronike z roku 
1995, na pomenovanie novej ulice Ulica Pavla Ondráška s presným popisom odôvodnenia.  Menovaný obdržal za  
pomoc preukázanú židovským osobám počas obdobia holokaustu titul Yad Vashim - "spravodlivý medzi národmi" 

in memoriam.  

 
Pán Vaňo – navrhol názov ulice „Cez ohrady“, vychádzajúci z historicky zaužívaného názvu lokality.   
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za, navrhol názov ulice nasledovne: 

- Ulica nachádzajúca sa nad spojovacou komunikáciou medzi Zlatovcami a Záblatím ako ulica „Cez 
ohrady“ 

- Ulica nachádzajúca sa pod spojovacou komunikáciou medzi Zlatovcami a Záblatím ako „Ulica Pavla 
Ondráška“ 

 
 
5.  Záver 
 

Na záver  predseda VMČ Vladimír Poruban poďakoval prítomným členom VMČ za účasť a ukončil stretnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať dňa 18. 4. 2018 o 17.00 v KD v Zlatovciach. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 28.  3. 2018   

                                                                                                                 Ing. Vladimír Poruban v.r.   
                                                                                                                   predseda  VMČ Západ  


