ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 22. 8. 2018 o 18:00
v KD v Záblatí
Prítomní poslanci: Ing. Tomáš Bahno, Ing. Vladimír Poruban
Neprítomní poslanci ospravedlnení:
Neprítomní poslanci neospravedlnení: Bc. Tomáš Vaňo, Martin Barčák
Garant VMČ: Ing. arch. Pavol Guga
1. Otvorenie
Zasadnutie VMČ Západ otvoril pán Tomáš Bahno poverený vedením zasadnutia predsedom VMČ Ing. Vladimírom
Porubanom.
Navrhnutý program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Prerokovanie žiadostí odborných útvarov
Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach.
Nové požiadavky občanov a poslancov.
Záver.

Pán Bahno poverený vedením zasadnutia Výboru mestskej časti Západ skonštatoval, že VMČ nie je vzhľadom
na nedostatočnú účasť členov uznášaniaschopný.
2. Prerokovanie žiadostí odborných útvarov

Žiadosti odborných útvarov neboli prerokované, nakoľko VMČ nie je vzhľadom na nedostatočnú účasť členov
uznášaniaschopný.
3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach.
č. 15/2018 - č. 91/2017 - Pán Poláček - oproti univerzite v Záblatí je betónová silážna jama. Je to ostuda, nie je možné
ju odstrániť. č.136/2017 - VMČ západ - požaduje informáciu o výsledkoch štátneho stavebného dohľadu a prípadného
ďalšieho postupu na základe zistených skutočností.
VMČ Západ požaduje doplnenie lehoty na zabezpečenie pozemku proti voľnému pohybu osôb, prípadne stav
opatrení.
Odpoveď : V zmysle odpovede z VMČ dec.2017 dopĺňame informáciu: Vlastníčka pozemku, napriek skutočnosti, že
nie je vlastníčkou stavby - silážnej jamy - zaslala stavebnému úradu oznámenie s fotografiou, podľa ktorej zabezpečila
pozemok označením "Zákaz vstupu - súkromný pozemok". Dňa 15.2.2018 sa uskutočnil kontrolný štátny stavebný
dohľad, pri ktorom bolo zistené, že tabuľka sa na mieste nenachádza a miesto nie je zabezpečené. Vlastníčka pozemku
bola upozornená, že pozemok bude potrebné zabezpečiť a zamedziť voľnému pohybu osôb v určenej lehote iným
spôsobom. Lehota na nápravu uplynie dňa 28.05.2018. Následne bude vykonaný kontrolný štátny stavebný dohľad.
Pokiaľ sa na mieste potvrdí, že výzva splnená nebola, vlastníčka je v súčasnosti riešená v priestupkovom konaní podľa
§105 stavebného zákona.
č. 92/2017 Pán Brabec - nesúhlasí 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 v decembri 2017 dával odpoveď na túto požiadavku, že ju bude mať zaradenú do kontrolnej
činnosti I. polroka 2018, ktorý ešte stále trvá. Podľa predbežných informácií z Okresného úradu urobili už obhliadku
tejto lokality následne v konaní bol stanovený definitívny termín na odstránenie skládky 27.9.2018. Podľa prísľubu
bude skládka odstránená do konca augusta 2018.
Pán Bahno – Výsledok môžeme dosledovať po uplynutí tohto termínu. Materiál, ktorý sa môže na prvý pohľad zdať
ako skládka môže byť pripravený na použitie na terénne tribúny okolo futbalového ihriska.
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Pán Brabec – môžem potvrdiť, že časť tejto skládky už odviezli.
č. 17/2018 Pán Panák - požaduje zrealizovanie verejného osvetlenia na ceste Ku kyselke okolo Univerzity.
VMČ západ - požaduje informáciu o výsledkoch preverenia stavu osvetlenia a návrh ďalšieho riešenia jeho
sfunkčnenia.
Odpoveď : Mhsl preverilo stav verejného osvetlenia a vzhľadom na rozsah prác nemôže zabezpečiť jeho opravu. Je
potrebné opravu žiadať formou investičnej akcie. Za UI: Požiadavku zaradíme do zásobníka investičných akcií.
Veríme, že VMČ Západ zaradí túto investičnú akciu do rozpočtu na rok 2019.
č. 18/2018 Pán Bohuš - požaduje osadenie zrkadla na križovatke Záblatská a Poľnohospodárska.
VMČ západ - požadujeme informáciu o výsledku prerokovania osadenia zrkadla na ODI.
Odpoveď : Zrkadlo je už osadené.
č. 19/2018 Pán Bohuš - požaduje zabezpečenie ozvučenia v dome smútku v Záblatí.
Odpoveď : Ozvučenie bolo skontrolované a máme za to, že je súčasný stav dostatočný.
Pani – aparatúra funguje, ale problém je v tom, že je z jednej strany hlavná cesta a z druhej železnica. Tí čo stoja
vonku, nepočujú z obradu nič. Aparatúra funguje, ale je slabá, má 40 rokov.
Pán Bahno – VMČ požaduje preverenie možnosti inštalácie nového výkonnejšieho zariadenia do domu smútku v
Záblatí.
č. 20/2018 Pán Jarábek - požaduje zfunkčnenie mestského rozhlasu v Záblatí na Bratislavskej ulici..
Odpoveď : V rámci rekonštrukcie trate ŽSR bolo vedenie rozhlasu prerušené, námietky v kolaudačných konaniach
mesto uplatnilo a odmietlo dať súhlas skolaudovať stavbu. ŽSR sú povinné závadu odstrániť..
č. 21/2018 VMČ Západ - Požaduje informáciu, či firma Lutrans splnila podmienky kúpnopredajnej zmluvy, ktoré sa
týkajú podmienok výstavby.
Odpoveď : Predaj pozemku o výmere 5 m2 pre spoločnosť LUTRANS-REAL, s.r.o. bol realizovaný za účelom scelenia
pozemku vo vlastníctve kupujúceho pre vybudovanie prístupovej vnútroareálovej komunikácie k pripravovanej stavbe,
ktorej výstavba sa bude realizovať na pozemku vo vlastníctve spoločnosti. V týchto prípadoch nie je kupujúci
zaviazaný podmienkami, ktoré sú uvedené v článku 6 VZN č. 7/2003. Tieto podmienky sa aplikujú do zmlúv pri predaji
pozemkov za účelom výstavby presne určených stavieb.
č. 22/2018 Pán Bohuš - požaduje informáciu, aký je stav a podmienky povolenia rozkopávky na ulici Dolné pažite –
križovatka Rybáre. V lete tam stavali dva domy, zostala tam jama na ceste.
Odpoveď : Rozkopávku Dolné pažite, Rybárska sme tento a ani minulý rok nepovoľovali. Situáciu preveríme na
mieste.
Pán Bahno – požadujeme aktualizáciu odpovede.
č. 23/2018 Rožník - požadujeme aby spracovateľ projektovej dokumentácie plánovanej cyklotrasy od Zlatoviec do
centra mesta ak je v schvaľovacom procese, aby túto prezentoval na zasadnutí VMČ Západ. Chceme predísť
problémom so železnicou, aby bola možná pripomienka od dotknutých občanov.
Odpoveď : Nakoľko sa jedná o 5 samostatných projektových dokumentácií vypracovaných 4 projektantami (1: ulica
Na Kamenci, 2: Kasárenská ulica, 3: Istebnícka ulica, 4: Prepojenie Vlárska – Hrádza, 5: Cyklomagistrála Trenčín –
Brumov (CZ) – objednávateľ TSK), je potrebné špecifikovať o ktorú konkrétnu časť ide.
č. 24/2018 Pán Polášek - požaduje osadenie prístreškov na dvoch autobusových zastávkach, ktoré sú na komunikácii
spájajúcej Zlatovce a Záblatie za privádzačom. Počas dažďa a vetra nie je možné schovať sa.
Odpoveď : V súčasnosti nie je v pláne osadenie autobusových prístreškoch na menovaných zastávkach. Ale do
budúcna to nevylučujeme.
Pán Bahno – Vzhľadom na rozvoj výstavby v tejto časti mesta VMČ požaduje zabezpečenie osadenia horeuvedených
prístreškov. Dúfame, že do 2 rokov sa nám ich podarí zrealizovať.
č. 25/2018 Pán Ševčík - požaduje opravu chodníka na cintoríne v Záblatí, je zle vyspádovaný.
Odpoveď : opravu chodníka sme zaradili do zásobníka opráv miestnych komunikácií.
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Pán Bahno – odporúčam apelovať na budúcich poslancov, aby sledovali situáciu pri cintoríne v Záblatí. Tento rok
som bol s vedením mesta dohodnutý, že do konca roku 2018 zrealizujú vodovod na cintoríne v Záblatí. Dúfam, že sa
to ešte podarí.
č. 26/2018 Pani Ďurikovičová - kedy sa budú realizovať chodníky na ulici Sigôtky? V akom stave je povoľovací
proces?
Odpoveď : Minulý týždeň bolo ukončené majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, následne prebehne územné konanie
nato stavebné konanie a po správoplatnení stavebného povolenia začne realizácia danej stavby.
Pán Bahno – dnes som to preveroval s vedúcou útvaru majetku mesta, ktorá mi potvrdila, že bol nedávno doriešený
posledný majetkovoprávny problém s vlastníčkou pozemku, povoľovaciemu procesu by už nemalo nič stáť v ceste,
financie sú zabezpečené.
č. 27/2018 Pán Bohuš - požaduje rekonštrukciu ulice Dolné pažite.
Odpoveď : Rekonštrukcia ulice Dolné pažite (teda časti v správe mesta Trenčín – Záblatská, Rybáre až po most cez
potok) momentálne nie je v rozpočte Mesta Trenčín. Pri rekonštrukciách dostávajú prednosť ulice, ktoré sú v horšom
technickom stave ako napríklad menovaná ulica.
č. 28/2018 Pán Polášek - požaduje zabezpečenie, prípadne spílenie nalomenej vŕby na Záblatskej kyselke. Možno to
od januára niekto spílil.
Odpoveď : Mhsl sa ako správca majetku mesta stará o prameň kyselky, okolité pozemky sú súkromné. Je treba presne
určiť, na koho pozemku rastie vŕba a požiadať o spílenie jeho vlastníka.
Pán Bahno – nevieme, aký je výsledok, tento bod zostáva naďalej otvorený.
č. 29/2018 VMČ Západ - požaduje informáciu, aký je aktuálny stav, čo sa týka povolenia alebo odstránenia
prevádzky kamiónovej dopravy "Smatlánek" v Záblatí.
Odpoveď : Mestu Trenčín bol doručený Rozsudok Okresného súdu Trenčín, v ktorom sudca vyslovil právny názor na
príjazdovú poľnú cestu k predmetnej prevádzke "Autotransport Smatlánek" zo strany od ulice Hlavná. Sudca podľa
rozsudku považuje predmetnú poľnú cestu za účelovú komunikáciu, ktorá je podľa neho verejná a je možné ju užívať
ako prístup k predmetnej stavbe. Stavebný úrad v súčasnosti skúma uvedený prístup k stavbe z hľadiska cestného
zákona, t.j. či je uvedená cesta technicky spôsobilá na užívanie ťažkou nákladnou dopravou. Ďalší postup v konaní
bude určený po vyjadrení príslušného cestného správneho orgánu.
Pán Brabec – prečo kamióny nejazdia po Hlavnej, ale jazdia cez Záblatie?
Pán Bahno – je to problém, ktorý sa rieši už niekoľko rokov. Rovnako by trpeli aj občania zo Zlatoviec.
Pán – prečo sa nedá využiť dočasný privádzač k správe diaľnic? Načo sa robil most k diaľničiarom?
Pán Bahno – proti tomu sú aj ľudia, ktorí bývajú na tej ulici. Nepoznám prípad zo Slovenska, že by sa odstránil objekt
takéhoto charakteru ako Smatlánek, pochybujem, že by sa to podarilo zrovna v Trenčíne.
Prišiel predseda VMČ pán Poruban.
č. 30/2018 VMČ Západ - požaduje predloženie zoznamu stanovíšť zberných kontajnerov na tetrapaky.
Odpoveď : Zoznam adries rozmiestnených nádob na VKM je prístupný na stránke mesta Trenčín VMČ Západ
odpovede na požiadavky 03/2018.
Pán Bahno – máme tu zoznam adries rozmiestnených nádob na VKM.
č. 31/2018 Pán Hudec - požaduje prečistenie Záblatského potoka od diaľnice po železnicu.
Odpoveď : SVP (Slovenský vodohospodársky podnik): vzhľadom k aktuálnemu stavu nepočítame v najbližšom
období s čistením potoka nad ani pod železnicou. Do plánu opráv a údržby na rok 2018 boli zaradené také úseky
vodných tokov, ktoré sú z hľadiska údržby a preventívnej protipovodňovej ochrany aktuálnejšie.
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4. Nové požiadavky občanov a poslancov.
Pán Trepáč – v križovatke Sigôtky – Záblatská je už mesiac vykopaná jama, pracujú tam plynári, je to v najužšej časti
ulice, autobus tam má zastávku.
Pán Bahno - VMČ Západ požaduje, aby mestský úrad kontaktoval zodpovednú osobu na SPP a preveril dôvod
rozkopávky a čo najrýchlejšie ukončenie prác.
Pani Honeková - požaduje, aby sa vydal zákaz parkovania motorových vozidiel na Záblatskej ulici od zastávky "Pošta"
po zastávku "Rybáre".
Pani Honeková - požaduje, aby sa vo vykurovacej sezóne v tejto mestskej časti merala koncentrácia CO2. Ľudia v
kotloch v domoch a hospodárskych budovách spaľujú rôzny odpad. Nepomôže ani mestská polícia, nepustia ich na
pozemok.
Pani Honeková - požaduje, aby sa všetci podnikatelia, ktorí podnikajú na poľnohospodárskych plochách upozornili na
nedodržiavanie predpisov premávky poľnohospodárskej techniky na komunikáciách, nakoľko jazdia neprimeranou
rýchlosťou po komunikáciách, znečisťujú ich, vyjdú s obrovským traktorom od blata, neočistia po sebe cestu.
Naposledy pri zberaní kukurice na siláž jazdili s plnými vlečkami bez zakrytia ochrannými plachtami. Mali sme to
všade, nedalo sa ani vetrať.
Pani Honeková - Na Záblatskej ulici za diaľnicou (za Rybármi) na ľavej strane je ekologická bomba, ktorá sa tam stále
ukladá. Stále sa tam naváža maštaľný hnoj, močovina presakuje do spodných vôd, zápach sa tu šíri po celý rok.
Pani Honeková – niektorým občanom nestačia zberné nádoby na bioodpad alebo si ich neobjednali, za Rybármi na
pravej strane (oproti hnojisku) vytvárajú skládku záhradného odpadu. Chodí tam aj polícia, nikoho nechytili. Pritom
sú to aj ľudia, ktorí poznajú legislatívu. Navrhujem, aby na ulici Rybáre bol raz do mesiaca pristavený veľkoobjemový
kontajner v období od marca do novembra.
Pani Honeková – požadujem, aby bola posunutá lehota na schválenie územného plánu, aby sa zmenil systém. Mesto
Trenčín zvolá prejednávanie územného plánu, sú tam pracovníci, ale nevedia sa vyjadriť ku konkrétnej mestskej časti.
Požadujem, aby sa predložil územný plán najskôr na jednotlivé výbory mestskej časti, aby sem prišli pracovníci
a prejednali zmeny, ktoré sa týkajú konkrétnej lokality. Územný plán je výrazný zásah do života občanov.
Pani Honeková – Mesto Trenčín má list vlastníctva, na ktorom sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré nie sú reštitučne
alebo majetkovoprávne vysporiadané. Mesto odkupovalo pozemky aj od ľudí, ktorým vôbec nepatrili. Pôvodní
majitelia budú musieť mesto žalovať. Mesto Trenčín niektoré pozemky zamieňa, požadujem, aby sa zabránilo mestu
zamieňať pozemky v tejto lokalite.
Ako je možné, že mesto zamieňa lukratívny pozemok 4500 m2 v priemyselnom parku za kúsky pozemkov
zozbieraných v Zlatovciach, ktoré nemajú žiadnu bonitu.
Preto požadujem, aby sa zastavili zámeny v tejto mestskej časti a aby sa poriadne preverili.
Pán Bahno – Je ľahké niečo všeobecné povedať, ale ak nemáme konkrétny príklad, nemôžeme sa k tomu vyjadriť.
Všetky majetkové prevody prechádzajú zložitým procesom, o.i. finančnou a majetkovou komisiou a nakoniec
zastupiteľstvom, takže si neviem predstaviť, že by k takejto zámene došlo. Okrem iného idú zámeny pozemkov na
rokovanie VMČ, pričom sú podklady zverejnené.
Pán Poruban – Niektoré zámeny ani nejdú cez komisiu, podľa pána primátora máme aj tak len odporúčací charakter.
V priemyselnom parku mesto predalo pozemok „zadarmo“, nakoľko investor našiel pri výkope odpad, zastupiteľstvo
odsúhlasilo vrátenie kúpnej ceny.
Pán Bahno – máme platné zákony, týkajú sa aj majetkových prevodov. Ak sú zo zákona oprávnení reštituenti, dediči,
majú právo sa k týmto nehnuteľnostiam dostať. Ak máte dojem, že boli porušené vaše práva, obráťte sa vyššiu
inštanciu.
Pani Honeková – bol schválený úžasný zákon, ktorý hovorí, že sa zaberajú pozemky pre verejný záujem bez náhrady
a dostávajú sa do rúk mesta alebo obcí prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu.
Záhadne sme prišli o časť prededeného majetku, ktorú máme na liste vlastníctva, teraz tam stojí OMSIT, stavebný
úrad nás vylúčil ako účastníkov konania, nemôžem ani nahliadnuť do spisu. Odvolali sme sa, nič sa nestalo.
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Pán Poruban – Rovnakú skúsenosť mám aj ja so stavebným úradom v prípade výstavby bytových domov Na
Vinohrady, kde investor odčlenil pás pozemkov a tým vylúčil obyvateľov ulice Na Vinohrady z konania. V tomto
meste je to prax.
Pani Honeková – požaduje, aby bola na úrade zriadená služba, ktorá na požiadanie vytlačí dokumenty vyvesené na
nástenke na mestskom úrade, človek si to aj zaplatí. Aj s elektronickou stránkou mesta je problém, často vypadáva
internet.
Pani Honeková – odporúča, aby bola pani vyhlasujúca oznamy v mestskom rozhlase v Záblatí odmenená alebo
pochválená. Jej vyhlasovania sú transparentné, inteligentné, snaží sa, aby to bolo na vysokej úrovni.
Pán Bahno – poďakoval za pochvalu, čo sa nestáva moc často.
Pán Brabec – nová stránka mesta nestojí za nič. Zasadnutie VMČ nie je ani na internete. Ak sa chcem dopátrať k VZN,
nenájdeme ho. Dve hodiny som pri tom sedel.
Pán Bahno – tento oznam tam určite je, dnes som to pozeral, je tam pozvánka aj s materiálmi.
Pani Honeková – vyhlášky sú vyvesené len pár dní a potom ich zvesia. Ak sa chce človek k niečomu dopátrať, nemá
kde, aj na meste tvrdia, že to nemajú. Chcela by som vedieť, kde sú archivované listiny z rokov 1990. Nie sú ani
v štátnom archíve.
Požadujem informáciu, kde sú archivované osvedčenia o pôde, vyvesené v 90-tych rokoch, tieto listiny vydávali
notárske úrady. Je to neverejná listina, notár ju nedá k nahliadnutiu. Na meste musí byť archivovaná.
Pán Bahno – táto téma nepatrí do našej kompetencie.
Pán Brabec – na ulici Ľ. Stárka – tretí krát tento rok sú značené farebne jamy určené na opravy, poruchy boli
spôsobené počas výstavby nového mosta. Je potrebné ju opraviť.
Pán Bahno – všetky komunikácie sú v zlom stave, 25 rokov sa s nimi nič neurobilo. Máme komunikácie, ktoré sú
oveľa viac exponované a sú rozbité, zatiaľ nie je táto ulica tak vyťažená. Pre mňa je väčšou prioritou napríklad ulica
Na Kamenci, stavajú sa tam rodinné domy. Tam máme aj
Pán Brabec – popri parkovisku pri Medikcentre je nový chodník, burina prerastá cez plot, sú tam aj dve vŕby, ktoré by
bolo vhodné vyrezať.
Pán Brabec – začínajú sa prepadávať kanále, na ulici Sigôtky sa opravoval kanál, už je znovu prepadnutý. Druhý je
oproti obchodu.
Pán Brabec – na ulici Dolné pažite stavali rodinný dom, ťažkou stavebnou technikou tam poškodili chodník.
Pán Brabec – pred nedávnom opravili cestu na Poľnohospodárskej ulici. Pred dvoma týždňami družstvo vyvážalo
hnoj, objednané kontajnery majú väčšiu nosnosť ako plne naložená tatrovka. Za dva roky bude takto cesta
kompletne rozmlátená. Pritom družstvo vôbec neprispelo na jej opravu. To nehovorím o poľných cestách.
Kedy sa bude uplatňovať VZN. V takýchto horúčavách obťažuje ľudí smradom. Volal som na hygienu, družstvo nemá
schválený plán vývozu hnoja. Predseda družstva Zámostie nechal vyviezť na celú veľkú rolu hnoj, Je sucho, 80% hnoja
je na povrchu. Nedá sa tu existovať. Pýtal som sa na hygiene ako je to s vývozom hnoja keď majú schválený plán,
akonáhle ho nemôžu zapraviť do zeme, nemôžu ho vyvážať. Predseda porušil zákon. Všetci vlastníci družstva bývajú
v meste, necítia to.
Pán Poruban – to isté je aj u nás v Zlatovciach. Volal som 2x mestských policajtov, ľudia ma ešte vysmiali.
Pán Brabec – ako bude mesto Trenčín riešiť chovateľov prasiat? Cítime zápach vo dne, v noci, hlavne v týchto
horúčavách. Ak niekto chce niečo chovať, mal by si kúpiť samotu a nie obťažovať ľudí.
Pani Honeková – chovatelia hospodárskych zvierat majú povinnosť robiť deratizáciu. Nie je možné, aby mi potkan
prehryzol sieťku na okne alebo dvere do pivnice.
Pani Honeková – nie je možné riešiť bezdomovcov na železničnej stanici? Návštevníci mesta si tu urobia obraz
o Trenčíne.
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Pán Bahno – škoda, že na tieto zasadnutia nechodí raz za čas pán primátor alebo prednosta úradu a vedúci odborov,
aby si vypočuli reálne problémy obyvateľov. Netvrdím, že keby tu boli sú už dávno vyriešené. Významných podnetov
sa tu nazbieralo dosť, noví poslanci bude mať pred sebou veľa práce, napríklad pani Honeková tu predniesla všetko
závažné veci, ktoré mali byť už dávno riešené.
Napríklad moja sestre v Opatovej má susedov, ktorí chovali 15 prasiat, 100 moriek, 100 husí, 100 kačíc. Predstavte si
ráno o 4-tej ten džavot a v lete k tomu aj smrad.
V nedeľu keď vychádzate z kostola, musíte si raziť cestu von pomedzi bezdomovcov.
Tieto veci nie je ľahké vyriešiť tieto problémy.
Pán Brabec – odpoveď mesta k riešeniu problémov s hnojom a chovom hosp. zvierat, že s tým nemôže nič robiť,
neberiem. Je to len nezáujem úradníkov riešiť problémy. Je to len o tom, schváliť VZN v rámci zákona.
Pán Bahno – Keď sa mali presťahovať neprispôsobiví obyvatelia zo Železničnej ulice na Kasárenskú, navrhoval, aby si
ich jednotlivé mestské časti rozdelili. Moja požiadavka sa vtedy nestretla ani s odpoveďou. V tomto prípade
prerozdelenie výhod mesta nefungovalo.
Majiteľovi penziónu na Kasárenskej sa nám podarilo čiastočne odľahčiť aspoň tak, že sa objekty posunuli ďalej. Ale aj
tak je umiestnenie tohto zariadenia z hľadiska obyvateľov neakceptovateľné.
Pán Brabec – chodia z mestských lesov každoročne čistiť a dezinfikovať kyselky? Na záblatskej sa mi zdá byť zakalená
voda. Kedysi sme ju čistili, vzali sme hasičov, ktorí dali dolu dekel, odmontovali čerpadlo, 3x vystriekali, voda bola
potom ako krištáľ. V starších odpovediach som sa dočítal, že to nie je majetok mesta, mesto s tým nič nemá.
Pán Bahno – Kyselky boli vždy len predmetom predvolebnej aktivity niektorých poslancov, pravidelná starostlivosť tu
nie je. Navštívil som Zlatovskú kyselku, ktorá prežila úpravu od jedného pána poslanca a tá je v hroznom stave.
O kyselku by sa mal majiteľ starať.
Problémy ľudí, ktorí tu žijú majú na starosti úradníci, ktorí tu možno v živote neboli. Nakoniec je to na konkrétnom
poslancovi, do akej miery si problém osvojí a otravuje na 10x príslušných úradníkov.
Pani Mičová – požadujeme, aby chodili spoje 13, 5, 27a 31 nielen po poštu, ale až po Rybáre. Aby 6 išla aj cez
Zlatovce, máme tam doktorku, zubárku a školu.
O 20.00 ide 6ka posledná do mesta, požadujeme, aby skončila na stanici na zastávke a nie bokom, aby sa dalo
prebehnúť na iné spoje.
Pán Poruban – problém je v tom, že mesto má s dopravcom podpísanú zmluvu, ktorú nemôže zmeniť. V zmysle
európskych nariadení nemôžeme ani výrazným spôsobom obstarať výhodnejšie autobusovú dopravu. Po našom
nástupe do funkcií poslancov a spustení nového mosta sa urobil nový grafikon MHD, úprava bola len kozmetická, stál
mesto skoro 30.000€, ale je nepoužiteľný. Súčasný grafikon je kompromisom, zohľadňujúcim aj vozový park a veľkosť
autobusov. Vo všetkých častiach Zámostia sa na tento grafikon sťažujú. Jediným možným riešením je nakúpiť menšie
autobusy ako napríklad v Bratislave, kde tieto autobusy nemajú pevné zastávky, jazdia po okruhu každú polhodinu
a zastavujú na znamenie.
Váš problém sme už riešili, dostali sme odpoveď, že táto zmena bude stáť cez 10.000€. Na schválenie by musela byť
vôľa väčšiny poslancov. Okrem toho by tieto úpravy rozbili celý grafikon. Tieto problémy vy nevidíte.
Pán Polášek – pri kultúrnom dome sú 3 kontajnery na separovaný odpad. Do infa dajte, informáciu, o spôsobe
ukladania odpadu (druhotných surovín) do vyhradených kontajnerov. Bojovali sme za to, aby sme mali rozdelené
kontajnery a keď ich máme, nevieme ich plniť a robíme bordel. Je to netolerancia.
Pán Polášek – je VZN o chove hospodárskych zvierat, tento chov by sa mal realizovať len so súhlasom susedov.
Veterinár nemôže chov zakázať, keď sa spĺňajú podmienky. Je to o tolerancii ľudí. To isté aj ohľadom maštalného
hnoja – vyveziem len toľko, koľko stihnem zaorať. Pri horúčavách by nemali vôbec vyvážať. V Holandsku je 8
mesiacov v roku zakázané vyvážanie hnoja.
Pani Mičová – podchod v Záblatí je znečistený. Vietor tam nafúka neporiadok.
Pán Brabec – kopa hliny v križovatke Brnianska – okolo Stavokovu ešte nezmizla, je tam zlý rozhľad.
Pán Brabec – požadujem zabezpečenie zvýšenej kontroly na nepovolené parkovanie aut na Záblatskej ulici. Autobusy
tam ledva prejdú. Je potrebné vypracovať parkovaciu politiku.
6

Pán Lešinský – požadujem informáciu, či existuje harmonogram údržby a obnovy komunikácií? Ak nie, tak
požadujeme jeho vypracovanie. Ak by existoval, nemali by sme takéto problémy, je potrebné systematické riešenie.
Stav komunikácií by mal byť monitorovaný.
Pán Bahno – máme tu štátne cesty II. A III. Triedy pod TSK a I. triedy SSC, na ktoré mesto nemá dosah.
Pán Poruban – Na meste neexistuje pasport komunikácií. Súčasný stav niekomu vyhovuje.
Pani Mičová – načo sú komisie MsZ?
Pán Poruban – komisie môžu vec len odporučiť. Niektoré žiadosti sa dostanú na rokovanie zastupiteľstva viackrát, až
kým sa neschvália.
Pán Bahno – Ideálny pre Záblatie by bol, keby si samo spravovalo svoje veci, to je môj osobný názor. Úradník na
meste nepozná tieto problémy, nevie ich vyriešiť, sú mu na príťaž.
Páči sa mi nápad pána Poláška – každý mesiac dávať do Infa na zadnú stranu návod na správne triedenie odpadu.
Deti sa už v škôlke učia o triedení, doma potom vidí opak.
Pán Polášek – vývoz bioodpadu do zberného dvora je jednoduchý, stačí občiansky preukaz.
30 rokov odvážam lístie z lipy, keby som to tam nechal pol roka, vietor to roznesie po celej ulici. Keď vidím, aký
bordel vozia ľudia do lesa, je mi zle. A ja ako vlastník som zodpovedný za likvidáciu čiernych skládok.
Pán Bahno – na jar som sa bol pozrieť na Zlatovskej kyselke, bol som smutný, ako to vyzerá, po ceste k nej som videl
minimálne 30 ton stavebného odpadu. Keď sa zavádzal poplatok za vývoz stavebného odpadu, upozorňoval som na
to, že nám budú vznikať čierne skládky popri cestách. Teraz to tu máme.
Pán Ševčík – požadujem
- pokosenie trávy pri záblatskom cintoríne pri provizórnom chodníku,
- vyriešenie naklonenej tuje pri cintoríne
- kedy železnice plánujú zaasfaltovanie cesty pri cintoríne
- v akom stave je realizácia prepojenia cyklotrasy z priemyselného parku do Záblatia vrátane priechodu cez
Bratislavskú
- informáciu o presunutí kontajneru na papier zo Záblatskej ulice na ul. Dolné pažite.
Pán Ševčík – požaduje informáciu, či je aktuálne navyšovanie sadzobníka za vývoz odpadu. Má sa navýšiť poplatok
skoro o 100% s odstupňovaním podľa stupňa triedenia odpadu. Som zvedavý, ako sa to prejaví na cenách.
Pán Bahno – o tejto veci neviem nič, odpady má na starosti pani Čachová na útvare životného prostredia, ktorá má
túto problematiku na starosti.
Na Kvetnej sa realizuje alebo ide realizovať 5 stanovíšť polopodzemných kontajnerov, je to investičná akcia VMČ
Západ za 180.000€. Zvýši sa tým počet parkovacích miest o 26, nakoľko doteraz stáli kontajnery na komunikáciách.
Dúfam, že sa ich vybudovaním odstráni permanentná skládka odpadu za Lidlom. Pôvodne malo byť premiestnenie
kontajnerov úlohou investora novostavby obchodu pri trafostanici, potom aj jeho nadstavby, ale v týchto prípadoch
mesto väčšinou ťahá s investorom za kratší koniec, polopodzemné kontajnery sa budujú v réžii mesta. Z toho
vyplýva, že pri vyjednávaní s mestom je potrebné mať trpezlivosť.
Pán Lešinský – verím, že tieto polopodzemné kontajnery pomôžu, ale na druhej strane ma mrzí, že sú tu umiestnené
tak blízko pod oknami. Mohlo to byť vedľa trafačky, s vynútenou prekládkou sietí. Aj smetné nádoby by mali byť
umiestnené tak, aby čo najmenej obťažovali.
Pán Bahno – my ako poslanci máme dosah len ku koncepčnému riešeniu investície, ku konkrétnemu riešeniu už sa
nevyjadrujeme aj preto, že do toho vstupuje veľa faktorov, ktoré posudzujú odborníci.
Bola tu snaha predať vnútroblok na Kvetnej súkromnému investorovi na výstavbu garáží. Ja som bol jedným z tých,
ktorý najviac kričal proti tomu. Potom som sa dozvedel, že som vlastne proti parkovacej politike mesta, ako keby
výstavba 40-50 garáží na Kvetnej vyriešila parkovanie na Zámostí.
Pán Poruban – k tomuto konkrétnemu stanovišťu som žiadal zmenu umiestnenia u pána Hartmanna, povedal, že to
nie je možné, vzhľadom na jestvujúce inžinierske siete (plyn).
Drobné úpravy v inej lokalite sa robili, ale s týmto stanovišťom sa to nepodarilo.
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Pán Bahno – na druhej strane je pravda, že množstvo jestvujúcich inžinierskych sietí je také, že nájsť optimálne
riešenie s normálnymi nákladmi je niekedy veľmi ťažké.
Vedúca stavebného úradu býva v paneláku pri tomto parkovisku, venovala sa tomu dosť dlho a bola nešťastná
z toho, že je to veľmi komplikované.
Pán Lešinský – keď boli kontajnery prázdne, bol okolo poriadok, ale keď sa preplnili, vznikol okolo bordel, problém
bol s kapacitou. Uvidíme, ako to bude s polopodzemnými.
Pán Poruban – Zlyháva menežment mesta, keď na niektoré otázky nie sú schopní odpovedať 3 mesiace alebo rok.
Ako poslanci nie sme zodpovední za menežment, nie sme výkonná zložka. Najjednoduchšie je odpísať, že sa niečo
nedá, poslanci neschválili peniaze.
4. Záver
Na záver pán Bahno ukončil zasadnutie.
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať dňa 19. 9. 2018 o 17.00 v Kultúrnom dome v Zlatovciach.

Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga
V Trenčíne dňa 22. 8. 2018
Ing. Vladimír Poruban v.r.
predseda VMČ Západ
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