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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 22. 5. 2019 o 14:00    

v zasadacej miestnosti klientského centra MsÚ 

Prítomní poslanci: Martin Barčák, Ing. Mgr. Juraj Štilicha 
Neprítomní poslanci ospravedlnení:  Bc. Tomáš Vaňo,   
Neprítomní poslanci neospravedlnení:  Mgr. Ing. Josef Kolář, Marcel Meravý,  
Garant VMČ:   Ing. arch. Pavol Guga                                                                                                                                   
MsP: p. Omachel 
Vedúca UMM:  Ing. Gabriela Vanková 
 
1. Otvorenie     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril Martin Barčák poverený predsedom VMČ. Skonštatoval, že VMČ Západ nie je 
uznášaniaschopný, sú prítomní 2 členovia, neúčasť pána Vaňa, je ospravedlnená.   
 

Navrhnutý program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie žiadostí odborných útvarov. 
3. Požiadavky poslancov a občanov. 
4. Záver. 

 
 

2. Prerokovanie žiadostí odborných útvarov   
 

Vzhľadom na účasť nedostatočného počtu poslancov, bude v stredu 29.5. o 8.30 (hodinu pred zasadnutím MsZ) 
zvolané mimoriadne zasadnutie VMČ Západ.  
 
 

3. Požiadavky poslancov a občanov. 
 
Pán Barčák – budeme sa venovať požiadavkám občanov a potom budeme samostatne riešiť problém na ulici Dolné 
pažite (pán Lorenc) s pani Vankovou na Útvare majetku mesta.    
 

Pani Stašáková – Požaduje, aby bola v dome smútku v Zlatovciach k dispozícii čierna tabuľa, kde by si mohli pozostalí 
dávať iniciály zosnulého. Je to všade po okolitých dedinách. Okrem toho tam nefunguje vonkajší rozhlas.    
 

Pani Stašáková – Oproti SAD je robotnícka ubytovňa, ktorá má vonku zriadené provizórne sedenie. Býva tam 
neporiadok, zle to pôsobí na okolie. Boli tam kríky, ktoré sa vyrúbali. Bolo by vhodné tento priestor ohradiť 
nepriehľadným plotom.     
 

Pani Stašáková + občania – žiadajú, aby sa preverila možnosť premiestnenia zastávky MHD na Zlatovskej pri 
Medikcentre na miesto oproti vchodu do objektu SAD (nie vjazdu). Zastávku využívajú hlavne pacienti, ktorí chodia 
do Medikcentra, kde je 9 doktorov. Zároveň ju používajú celé Nové Zlatovce a deti, ktoré chodia z mesta do okolitých  
škôl. Zastávka by mohla byť pri vstupe do SAD hneď za prechodom pre chodcov.      
Pán Barčák – tento návrh vyzerá rozumne, budeme sa ho snažiť presadiť.   
 

Pán Lešinský – prišiel sa informovať, v akom štádiu je pripravovaný projekt garáží vo vnútrobloku na Kvetnej. Určite 
v prípade jeho realizácie je nevyhnutné zachovanie oddychovej časti s ihriskami.    
Pán Barčák – zatiaľ nie je v MsZ vôľa odovzdať pozemok investorovi za 1€. Iný spôsob navýšenia kapacity parkovísk 
na sídlisku nie je možné.  S kolegami poslancami sme sa dohodli, že so zámerom nebudeme súhlasiť, pokiaľ so 
zámerom nebudú súhlasiť obyvatelia celého sídliska. Ja osobne som presvedčený, že riešenie polopodzemných garáží 
s využitím strechy na ihriská je dobré riešenie, používané v celom svete.     
Druhý variant je rozšírenie parkovísk na úkor zelene (parkovanie pod oknom), s tým riešením zase nesúhlasím ja.   
Na ďalšiu komisiu dopravy a ŽP chceme pozvať potenciálnych investorov na polozapustené garáže.   
Je dôležité tento zámer rýchlo zrealizovať, lebo schválením parkovacej politiky na Kvetnej vzniknú veľké problémy.  
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Pán Lešinský – je dôležitý spôsob predaja pozemku investorovi.  
Pán Barčák – ľudia sú na základe zlých skúseností nedôverčiví. Je potrebné dať podmienky investorovi, pričom jedna 
zo zásadných je tá, že mu to na LV objaví až po ukončení výstavby, a výstavbu neumožníme, pokiaľ jednotlivé garáže 
nebude mať odpredané. Je otázka, ako to prejde cez MsZ.  
Takýto názor mám aj pri odpredajoch vnútroblokov pri bytových domoch za 1€. Ľudia by sa o ne postarali oveľa 
lepšie ako mesto.     
 

Pani Čerešňová – požadujeme posilnenie autobusovej dopravy z Istebníka a Orechového k Medikcentru (napríklad 
spoj č. 5 a 6) a do ostatných častí mesta (cintorín, stanica). Zlatovce a Záblatie sú oveľa lepšie obslúžené MHD.  
Prečo sa nezabezpečí skúšobný spoj 5 a 6? Z Istebníku a Orechového nejdú žiadne spoje do mesta.  
Pán Barčák – ľudia v Zlatovciach a Záblatí sú rovnako nespokojní.  
 

Pani Čerešňová – požaduje vyrezanie líp na malom Istebníckom cintoríne. Načo sú tam, môžu poškodzovať pomníky.  
Kto zaplatí tie drahé pomníky, keď ich poškodí padnutý strom? Tie lipy sú tam nanič.  
Pán Barčák – mesto je pre takéto prípady poistené. Ide to do požiadaviek občanov, ale sám s ich vyrezaním 
nesúhlasím, stromy na cintorínoch majú svoje miesto, pokiaľ sú nebezpečné konáre, tie sa dajú orezať.   
 

Občania - požadujú zabezpečenie opravy oplotenia na malom Istebníckom cintoríne, vyčistenie areálu a opravu kríža. 
Zároveň požadujú zrealizovanie altánku pre prípad nepriaznivého počasia.  
Pán Štilicha – oprava kríža nie je veľká investícia. Opravu oplotenia je potrebné realizovať seriózne, musí sa to riešiť 
cez rozpočet mesta.    
Pani Hejná – Istebnícky cintorín je zanedbaný, nakoľko sa tam nemohlo pochovávať. Stará lipa spadla na domček 
a zbúrala ho. Odvtedy tam nemáme nič. Teraz sa tam už pochováva. 
 

Pani Hejná - požaduje zrušenie "prejazdu autobusov, vozia sa prázdne autobusy. Linky nejazdia a autobusy takto 
jazdia prázdne.  
Pán Štilicha – grafikon je zložitá vec, ktorej tu nikto určite nerozumie. Požiadavky na jeho zmenu je reálne podávať 
len za účasti zodpovedného pracovníka za grafikon SAD.  
VMČ Západ - požaduje zabezpečenie účasti osoby zodpovednej za grafikon SAD na najbližšom zasadnutí VMČ Západ, 
ktoré sa bude konať v Istebníku. Na tomto zasadnutí budú mať možnosť občania dávať svoje konkrétne požiadavky 
na grafikon MHD. 
Pán Barčák – svoje požiadavky si musíte na najbližšie zasadnutie VMČ sformulovať a zapísať.   
Pani Hejná – V Istebníku nemáme obvodného lekára, niektorí sú pridelení na Sihoť a na Juh.  
 

Pani Hejná - požaduje riešenie prístupu pre cyklistov z Radlinského ulice na hrádzu v smere do centra po starom 
železničnom moste.  
Pán Guga – je hotový projekt na investičnú akciu prepojenie cyklotrasy Kasárenská na hrádzu a starý železničný 
most, ktorý tento problém rieši.  
Pán Barčák – pozemok patrí ŽSR, nakoľko ho vykúpili pre projekt modernizácie. Nemôžeme zasahovať do cudzieho 
majetku. Ak sa bude realizovať cyklotrasa, bude riešený aj majetkovoprávny vzťah k pozemku. Všetky problémy sa 
nedajú riešiť jednoducho sedliackym rozumom.     
 

Pani Hejná – prečo sa nedokončí kultúrny dom v Istebníku? 
Pán Barčák – Kultúrny dom  je len názov z minulosti. Predpokladám, že sa VMČ zhodne na tom, že bývalý KD bude 
komplet prestavaný na škôlku so zachovaním miestnosti klubu dôchodcov ale v iných priestoroch, rovnako by sa mali 
presunúť aj priestory mestskej polície.   
V našej mestskej časti sa stavajú stovky nových bytov, už dnes by sme potrebovali minimálne ďalšie dve triedy. 
Z týchto dôvodov by sa po súhlase poslancov MsZ mal KD prestavať na škôlku.   
 

Pani – nemáme v Orechovom žiaden obchod, Lidl je pre starších ľudí ďaleko.  
Pán Barčák – poslanci nemajú na súkromný sektor žiaden dosah a kompetencie. Jednota tam mala obchod, krachuje, 
zatvára všetky obchody.   
 

Pán Ševčík – v akom štádiu je príprava rekonštrukcie ihriska na Obchodnej? 
Pán Barčák – na budúci týždeň na zasadnutí MsZ sa bude rozhodovať o prvom kroku k veľkej rekonštrukcii – oprava 
a dobudovanie závlahy. Následne zmenou rozpočtu by sa mal zabezpečiť projekt na komplexnú rekonštrukciu ihriska. 
Zariadenie ihriska bolo budované v čase, kedy ešte neplatili prísne normy. Ihrisko tam zostane, pribudnú mantinely, 
siete. Realizácia veľkej rekonštrukcie by sme chceli uskutočniť na budúci rok.     
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Pán Ševčík - požaduje urýchlenú realizáciu priechodu na Bratislavskej ulici k priemyselnému parku, upozorňuje na 
blížiaci sa termín presmerovania dopravy cez diaľničný privádzač v súvislosti s plánovaným uzatvorením prieťahu 
Drietoma - Bánovce. 
Ak je problém v neexistujúcom chodníku nedá sa zrealizovať provizórny? 
Pýtam sa, aké kroky urobilo mesto pri riešení problému? Projekt cyklotrasy, ktorý to mal vyriešiť nebol schválený.  
Pán Barčák – musíme sa s kolegami dohodnúť, že by to bolo zaradené medzi interpelácie na najbližšom zasadnutí 
MsZ.  Bezpochybne môže vzniknúť budúci rok veľký problém.  
 

Pán Ševčík - požaduje zabezpečenie väčšej bezpečnosti hlavne cyklistov v križovatke Bratislavská - diaľničný 
privádzač vhodným návrhom a realizáciou dopravného značenia. Buď stopkou, alebo vodorovným vyznačením 
križovatky – stopčiary. Bolo tam už niekoľko havárií hlavne kamiónov s cyklistami. 
 

Pán Ďuráči - požaduje zabezpečenie úpravy komunikácie na ulici Lipovej pred RD č. 35 (požiadavka bola podaná už 
pred 5 rokmi). Nie je tam dobre urobený spád, po daždi tam stojí voda. Snažili sme sa to vyriešiť navŕtaním medzi 
obrubníkmi – minitrativod. Chvíľu to pomohlo, potom sa diery zaniesli.  
 

VMČ Západ - požaduje informáciu k pripravovanému návrhu rekonštrukcie starého železničného mosta.  
Pán Štilicha – riešenie napojenia na starý železničný most nie je hudba budúcnosti, tento rok sú na odkúpenie 
starého žel. mosta a pozemkov vyčlenené peniaze v rozpočte, prevod by sa mal tento rok zrealizovať. Existuje 
dohoda primátora a ministra dopravy, peniaze sú schválené. V rámci rekonštrukcie mosta bude určite riešené aj 
napojenie cyklotrasy.      
Pán Barčák – návrh rekonštrukcie mosta sme nevideli ani my, chceme ho tiež vidieť.  
Pani Hejná – ľudia tiež potrebujú vidieť, ako to bude vyzerať.  
 

Pán Ševčík - požaduje zabezpečenie prečistenia kanalizačných vpustí na ulici pred rodinným domom Záblatská 28. 
Ešte sa budú čistiť ulice v Záblatí? Na Záblatskej sú zanesené vpuste, neodteká voda.      
 

Pán Ševčík - ako sa bude po dažďoch odčerpávať voda z podchodu pre peších v Záblatí pod železničnou traťou? Asi 
tam chýba čerpadlo.      
 

Pán Ševčík - v akom štádiu je investičná akcia chodník Sigôtky? 
Pán Barčák – k 1.6. majú všetci poslanci dostať prehľad investičných akcií mesta aj s harmonogramami realizácií.   
 

Pán Ševčík – ozvučenie počas pohrebu je nedostatočné aj na záblatskom cintoríne.       
Pán Štilicha – bol som sa pozrieť s pánom Lisáčkom, nakoľko sme riešili aj strechu. Kvalitu ozvučenia mi garantoval 
osobne, je dôležitý aj spôsob používania mikrofónu. Zároveň sme riešili aj kamenný kríž, musí ísť zatiaľ do úschovy, 
nakoľko jeho obnova by bola finančne náročná.   
 

Pán Ševčík - pri príjazdovej komunikácii zo Zlatovskej do Merkury Marketu vzniká čierna skládka.      
Pán Guga – táto cesta je súkromná. 
Pán Barčák – je to cesta, ktorá je frekventovaná vo veľmi zlom stave.  
Chceme posadiť všetkých kolegov poslancov na bicykle, aby videli stav ciest na Zámostí.    
 

Pani Habánková - požaduje informáciu, v akom štádiu je príprava investičnej akcie "Chodník na Istebníckej". 
 
 
4.  Záver 
 

Na záver  pán Barčák ukončil zasadnutie. 
Najbližšie mimoriadne zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa malo konať dňa 29. 5. 2019 o 8.30 vo veľkej zasadačke mesta 
Trenčín. 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 22. 5. 2019   
                                                                                                                 Martin  Barčák    
                                                                                                              predsedajúci  VMČ Západ  


