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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 19. 9. 2018 o 17:00    

v KD v Zlatovciach 

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                                                                                                                                   
MsP:   Igor Zajaček 
                                                                                                                                   

1. Otvorenie     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril pán Tomáš Bahno 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 Bahno poverený vedením zasadnutia Výboru mestskej časti Západ skonštatoval, že VMČ nie je vzhľadom 
na nedostatočnú účasť členov uznášaniaschopný. 
V stručnosti zhrnul činnosť VMČ za uplynulé volebné obdobie, poukázal na fakt, že vzhľadom na pravidelnú 

neúčasť niektorých členov VMČ Západ neboli väčšinou uznášaniaschopní. Zároveň oznámil, že v najbližších 
voľbách nebude kandidovať za poslanca MsZ v Trenčíne.  
 
2.  Odpovede na požiadavky vznesené na minulých zasadnutiach. 
 

Pán Poruban – prečítal požiadavky vznesené na zasadnutí VMČ Západ 18.4.2018 v Zlatovciach aj so zaslanými 
odpoveďami. Tieto sú zverejnené na webovej stránke mesta Trenčín.  
 

Pán Psotný  –  opätovne požaduje, aby sa konečne zabezpečilo osadenie dopravnej značky do podjazdu na 
Brnianskej zamedzujúcej prejazd nákladných aut a kamiónov cez Zlatovce. Požadujeme to veľmi dlho a nič sa nedeje.   
Po vznesení tejto požiadavky pán Psotný odišiel. 
 

Pán Bahno – my sme v tejto veci urobili všetko, čo sa dalo, tiež sa nám nepáči, že nám kamióny ničia naše cesty.  
Musím zároveň povedať, že sa nám podarilo prekaziť vybudovanie otoča autobusov v parčíku na starom cintoríne. 
Vtedy sa aj s pomocou pána Psotného podarilo presvedčiť mesto, že na otáčanie autobusov stačí upraviť ostrovček 
na križovatke pri KD.   
 

Pán Guga – upresnil informáciu, že na umiestnenie zákazovej značky bolo vydané rozhodnutie ODI, ktoré je 
vykonateľné, SSC ako správca komunikácie túto značku doteraz neosadil. Pán Psotný si túto informáciu vďaka svojmu 
rýchlemu odchodu nestihol vypočuť.    
 
4.  Nové požiadavky občanov a poslancov. 
 

Pani Kútna - požaduje zákaz vodenia psov vo vnútrobloku na Kvetnej a kontrolu jeho dodržiavania. Nemôžu to 
niekedy policajti kontrolovať? Ľudia tav vodia psov a hrajú sa tam deti.   
Jeden pán vodí dvoch veľkých psov bez náhubkov a cvičí ich pri Lidli.  
 

Pán Guga – tento pozemok patrí Lidlu, je to súkromný pozemok. 
   

Pani Kútna - požaduje informáciu, či má tento vnútroblok s detskými ihriskami svojho správcu, a ak nie, je potrebné, 
aby ho mal. Ihriská sú v dezolátnom stave, je tam neporiadok.     
 

Pani Kútna – deti sa nemajú na Kvetnej kde hrať. Požadujeme navezenie kopca hliny do vnútrobloku na Kvetnej, aby 
sa mali kde deti v zime sánkovať. Vlani mi bolo prisľúbené, že sa tam dovezú 1-2 autá hliny, nestalo sa tak.  
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Pani Kútna – na sídlisku Kvetná na parkovisku stoja niektoré autá strašne dlho, zaberajú parkovacie miesta. Pán 
Prikryl opravuje autá, má ich zaparkované na sídlisku.  
 

Pani Kútna – pri Istebníckom cintoríne na Orechovskej ulici stojí zaparkovaných 5 aut pri jednom dome. Keď ideme 
s deťmi, nemáme kadiaľ prejsť.    
 

Pani Kútna – nové polopodzemné kontajnery sa už môžu používať? 
 

Pán Bahno – tieto kontajnery ešte nie sú skolaudované. 
 

Pani Kútna – na konci Hlavnej ulice sa vyváža bordel, vzniká tam čierna skládka bioodpadu. Je potrebné, aby tam 
chodili mestskí policajti.   
 

Pán Zajaček, MsP – chodíme tam, ale ak aj niekto má naloženú plnú vlečku a nás uvidí, otočí sa a ide preč. Máme 
kúpenú fotopascu, budeme ju v takýchto prípadoch používať.  
 

Pán Bahno – vozia tam aj stavebný odpad, na jar som sa tam bol pozrieť, je to katastrofa.  
 

Pani Kútna – nové polopodzemné kontajnery sa už môžu používať? 
 

Pán Zajaček, MsP – ešte ku psom – podľa VZN nemusí mať majiteľ psa s náhubkom, dokonca ani na vôdzke, pokiaľ 
ho bezpečne ovláda. Skúsime cez mestský úrad zabezpečiť piktogramy zákaz vstupu so psami do vnútrobloku na 
Kvetnej. Ale aj tu chodia kolegovia aj pešo, ale keď vidia policajta, so psom tam nejdú. Policajti v civile chodiť v službe 
nemôžu. Ak niečo také vidíte, stačí to aj odfotiť z okna.  
 

Pani – nebolo by rozumnejšie ohradiť výbeh na sídlisku pre psíčkarov? 
 

Pán Guga – takéto pokusy už boli, ale sa stretli s odporom ľudí, ktorí bývali v ich blízkosti.   
 

Pán Bahno – ak vidíte takéto prípady, je potrebné volať mestskú políciu.  
Bolo by vhodné celý tento vnútroblok znovu zrekonštruovať. Bude to na ďalších poslancoch, aby si to ustrážili.  
 

Pani Kútna – s mladými mamičkami sme sa bavili, že by sa mohli zorganizovať brigády, mesto by mohlo zabezpečiť 
napríklad hrable a materiál a zorganizovať to cez oznamy v novinách.   
 

Pani Honová – pokiaľ bude na konci Hlavnej húština, bude sa tam tá čierna skládka vytvárať. Je potrebné kríky 
a stromy odstrániť. Pokiaľ tam bude húština, bude tam aj smetisko.   
Asi sa nerozumieme, keď hovoríme, že je potrebné orezať lipu na Zlatovskom cintoríne. Pred pár dňami ju boli 
orezať, ale dokopy nič po obvode nezrezali. Chceme, aby bola orezaná po obvode. Chceme, aby neboli konáre nad 
pomníkmi.     
 

Pán Guga – orezanie zrealizovali odborníci – arboristi. Nie je možné strom orezať podľa vašich predstáv, lebo sa tak 
nenávratne zničí.  
 

Pán Poruban – v rozpočte sa na to vyčlenilo 300.000€ so zdôvodnením, že to musia robiť firmy so špičkovými 
odborníkmi.   
 

Pani Janáčová – je potrebné sa pozrieť do Lubiny, ako tam dali obrezať lipy na cintoríne. Tak má podľa mňa vyzerať 
orezanie stromov.  
Pani Honová  - kto je zodpovedný za realizáciu chodníkov na Zlatovskom cintoríne? Je tam nový zle vyspádovaný 
chodník a utopený chodník (pod úrovňou trávnika) za domom smútku. Keď namrzne, je to nebezpečné. Je potrebné 
buď vložiť na chodník schodíky, alebo doplniť zábradlie.   
 

Pán Bahno – poslanci nie sú zodpovední za realizáciu investičných akcií, my len schvaľujeme peniaze v rozpočte 
mesta. Dnes by tu mal sedieť zamestnanec, ktorý má na starosti túto akciu.  
Primátor nemôže všetko vedieť a všetko riadiť, má na to ľudí, ktorí sú zodpovední za výkon.  
V prípade orezania stromov je potrebné spojiť dva pohľady – bezpečnosť pre ľudí na cintoríne a orezanie prospešné 
aj pre stromy.  
 

Pán Poruban – nový chodník končí 4 metre od bráničky, je potrebné ho dorobiť. 
 

Pani Honová  - kedysi na tieto schôdze chodili aj vedúci odborov a riešili sa problémy na mieste. 
Požaduje upraviť tuje na Zlatovskom cintoríne, sú prerastené, je ich potrebné preriediť alebo skrátiť.    
Je slabé ozvučenie v dome smútku, ľudia stojaci pred vchodom niekedy vôbec nepočujú. 
 

Pani Honová  - požaduje upraviť tuje na Zlatovskom cintoríne, sú prerastené, je ich potrebné preriediť alebo skrátiť. 
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Je slabé ozvučenie v dome smútku, ľudia stojaci pred vchodom niekedy vôbec nepočujú. Pri evanjelickom pohrebe je 
počuť dobre. 
 

Pani Tarabusová - požaduje, aby znovu začala jazdiť 13-ka alebo 3-ka po Bratislavskej ulici viac krát za deň. Starší 
ľudia sa nemajú ako dostať na stanicu, do lekárne...  Rovnako požadujeme zastávku na Brnianskej pri stavebninách a 
hneď za kruháčom. 
Požaduje zriadenie pošty a obchodov v Zlatovciach. Stavajú sa tu nové domy, sťahuje sa sem stále viac ľudí.      
 

Pán Bahno – mesto môže komunikovať a požadovať podporu vybavenosti – obchody, školu, poštu, ale nemá na 
súkromných investorov žiaden dosah. Na druhej strane má páku vo forme územného plánovania, aby dokázalo 
zabezpečiť rozvoj vybavenosti. Mesto nepožaduje od developerov, aby sa podieľali na budovaní vybavenosti.    
 

Pani Honová  - požaduje zhustenie autobusov linky č. 31. 
 

Pán Bahno – všetci požadujú zahustenie spojov autobusov, všetci majú pravdu. Aj v Záblatí, Zlatovciach, Istebníku. 
Pred dvomi rokmi sme mali návrh, ktorý sa neujal, aby na Zámostí fungoval menší autobus, ktorý bude okružnou 
linkou zvážať ľudí na Zlatovskú alebo Bratislavskú a odtiaľto budú môcť s prestupným lístkom ísť buď na stanicu, na 
Sihoť, k nemocnici  alebo na Juh. Ideálny by bol malý autobus.   
 

Pán Poruban – Je to úloha budúcich poslancov, aby zabezpečili vypracovanie úplne nového geafikonu MHD. 
Napríklad v Bratislave fungujú linky bez pevných zastávok, ľuďom zastavujú kdekoľvek na znamenie, má určenú len 
pevnú trasu. Môže to fungovať aj na Zámostí.   
 

Pán Jánsky - na Istebníckej ulici pri pomníku je odstavené pokazené auto – požadujeme, aby ho správca komunikácie 
odtiahol. 
Pán Zajaček, MsP – v tomto prípade sme oslovili majiteľa vozidla, ktorý sa vyhováral, že zháňa súčiastky na opravu.  
My sme oslovili správcu komunikácie – mesto Trenčín, aby auto odtiahli. To sme spravili v júli, auguste, septembri. 
Správca komunikácie nekonal.    
 

Na Istebníckej ulici v zákrute presahuje konár orecha cez plot cez celú cestu, je to nebezpečné. Nikto tam nebýva.  
 

Požaduje, aby sa povolil vjazd cyklistov v protismere na Orechovskej ulici pri Maxonovi aj po Ružovej ulici a aby boli 
zrušené dve parkovacie miesta pri výjazde z Matice slovenskej.      
 

Pán Bahno – Je najvyšší čas zaradiť tento úsek Orechovskej medzi investičné akcie. Tento problém sme riešili v 
Istebníku už minimálne 2 krát.  
 

Pán - požadujeme, aby bola Zlatovská kyselka opravená aspoň na úrovni Záblatskej.                                                                              
VMČ Západ požaduje, aby mesto Trenčín ako správca vypracovalo návrh na  vhodnú úpravu areálu Zlatovskej kyselky 
a zrealizovalo príslušné stavebné úpravy.                                                                                                                                                                 
 

Pán Bahno – Na toto som sa informoval u pána Breznického, povedal, že Zlatovská kyselka bola v celkom slušnom 
stave, potom sa jeden pán rozhodol, že to tam zveľadí, teraz je to v súčasnom nevyhovujúcom stave. V správe to má 
mesto Trenčín, musí sa o to postarať, nepleťme do toho dobrovoľníkov. TVK má odborníkov, mali by to vedieť urobiť 
dobre. Netreba na po zneužívať predvolebný boj.    
 

Občania  - požadujú, aby sa kontajnery na separovaný odpad pri obchode Jednota na ulici Na dolinách vrátili na 
pôvodné miesto, odkiaľ boli premiestnené pri rekonštrukcii chodníka.    
 

Občania a VMČ - požadujú, aby sa do zoznamu investičných akcií zaradila aj rekonštrukcia Okružnej ulice. 
 
5.  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 31. 10. 2018 o 17.00 v Klube dôchodcov 
na Medňanského ulici. 
 
 
 
 

Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 19. 9. 2018   

                                                                                                                 Ing. Vladimír Poruban v.r.   
                                                                                                                   predseda  VMČ Západ  


