Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 25. januára 2006
v Kultúrnom dome v Záblatí
Prítomní poslanci:
Martin Barčák
Ing. Anton Boc
Vladimír Poruban
Ing. Štefan Sýkorčin
–––––––––––––––––––––––––––
p. Miroslav Galbavý, MsP
Ing. Milan Uličný, MHSL, m.r.o. Trenčín
Bc. Viera Štefulová, zapisovateľka

Neprítomní poslanci

Ing. Anton Boc, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru,
ktorý sa riadil nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Požiadavky poslanov a občanov
3. Žiadosti
4. Rôzne
5. Záver
2. Požiadavky poslancov a občanov
P. Demjanovič
- tlmočil požiadavky občanov, ktorí cestujú do zamestnania zo Záblatia na Zlatovskú ul.,
aby ráno, kedže o 5.10 hod. a 5.15 hod. idú v smere po Bratislavskej ul. smerom k žel.
stanici dva autobusy č. 13, jeden z nich odbočil smerom na Staničnú ul. a bola takto
zabezpečená doprava ľudí do zamestnania.
- vyjadril nespokojnosť s chovaním študentov TUAD, čo sa týka prepravy v autobusoch,
znehodnocovania majetku mesta – zastávok BUS, výtržností v pohostinstvách, atď....
- vyjadril nespokojnosť so stavom chodníkov po realizácii rekonštrukcie kanalizácie,
výkopové jamy neboli zasypané tak ako by mali byť – sú tam prepadliská
- apeloval na MsP, aby bola zvýšená pozornosť z ich strany na prekračovanie rýchlosti na
Záblatskej ul. / najmä motorkármi /
- vyjadril pripomienku, že údržba bočných ciest nie je zabezpečená / Dolné Pažite,
Rybáre,.../
Ing. Boc
- informoval o podpise zmluvy Mesta Trenčín a SAD, a.s.
- informoval, že čo sa týka rekonštrukcie kanalizácie nevyhovujúci stav úpravy po
zrealizovaných prácach sa bude reklamovať

Ing. Sýkorčin
- vyjadril presvedčenie, že s novým vedením SAD, a.s. bude dobrá spolupráca
a informoval, že v rokovaniach so SAD, a.s. bude prednesená požiadavka na zmenu trasy
MHD č. 13, podľa požiadaviek občanov
- doporučil, aby sa problémy so študentmi riešili okamžitým hlásením na MsP v Trenčíne
- súhlasí, aby celá obec Záblatie bola zaradená v zóne povolenej rýchlosti 40km/h, je treba,
aby občania písomnou formou žiadali ODI v Trenčíne o zmenu povolenej rýchlosti
v celej časti Záblatie
P. Galbavý - MsP
- informoval, že každá hliadka MsP má služobný telefón, žiaľ nie je k dispozícii zatiaľ
pevná linka priamo na služobňu v Zámostí, bude snaha doriešiť tento problém
P. Barčák
- požiadal, aby bola zriadená pevná linka na služobňu v Zámostí, aby bola zefektívnená
práca MsP
- čo sa týka zníženia rýchlosti v obci Záblatie, zo strany VMČ Západ bola snaha vyhovieť
tejto požiadavke osadením troch dopravných značiek, zatiaľ boli odpovede ODI
negatívne
- žiada, aby Ing. Švajdleník /ÚŽPD MsÚ/ rokoval s ODI, aby bola splnená požiadavka
občanov na zníženie povolenej rýchlosti na 40km/h.
P. Dlesk
- vyjadril nespokojnosť s realizáciou šírky cesty a chodníkov
- vyjadril nespokojnosť s odhŕňaním a odpratávaním snehu, ktorú má zabezpečovať
správca. Sneh z komunikácie je nahrnutý na jeho pozemok a on ho musí odpratávať.
- požiadal o informácie, akým spôsobom by sa dalo získať alternatívne teplo, ktoré by sa
dalo využiť v obci
- žiada doriešiť situáciu s pokutou , ktorú mu udelila MsP za neodhrnutie snehu. Navrhol
osobné stretnutie na mieste so zástupcom Slovenskej správy ciest a poslancom za VMČ
Západ
P. Barčák
- upozornil, že úsek Dolné Pažite je v správe Slovenskej správy ciest, treba sa obrátiť na
správneho správcu
P. Fraňová
- požiadala o informácie k miestnemu rozhlasu, takmer všetky ulice majú nefunkčný
miestny rozhlas, občania sa dožadujú vyriešenia tohto problému
P. Barčák
- informoval o riešení situácie s miestnym rozhlasom v mestskej časti Západ
P. Zapaľačová
- požiadala o informáciu, kto je zodpovedný za chodníky smerom na most cez Váh, nie sú
odhrnuté ani posypané
- žiada o informácie k pripomienkam, ktoré vzniesla na minulom zasadnutí VMČ
- na železničnom moste je riziko úrazu, pretože sa šmýka na plechovom povrchu, čo sa
tým dá urobiť?

P. Barčák
- citoval z odpovedí k pripomienkam občanov, ktoré zaslal ÚŽPD MsÚ. Čo sa týka
pripomienok , ktoré riešil osobne na útvare majetku mesta MsÚ, bola odpoveď vedúcej
útvaru v tom zmysle, že návrh na blokáciu majetku bol podaný Mgr. Meszárošom na súd.
Ing. Uličný, MHSL, m.r.o.
- informoval, že situácia je kalamitná, posypy soľou sú neúčinné
P. Fraňová
- požiadala o informáciu, ako sa bude postupovať s prisľúbenou realizáciou kanálového
zberača, v jarnom období - je predpoklad, že bude kalamitná situácia, niekoľkokrát boli
zatopené domy
Ing. Sýkorčin, P. Barčák
- ubezpečili, že požiadajú o oficiálnu odpoveď Povodie Váhu
P. Lacková, P. Dlesk
- požiadali, aby sa myslelo na starých ľudí, ktorí navštevujú zdravotné strediská. Nie je
zabezpečené autobusové spojenie k NsP.
P. Brabec
- vyjadril nespokojnosť s prácou pri oprave miestneho rozhlasu, ústredňa je funkčná, treba
ho ešte raz odborne prezrieť
- apeloval na poslancov, aby sa zabezpečil poriadok, čo sa týka spomenutých študentov
TUAD
- žiada vysvetlenie k rozpočtu pre kluby dôchodcov, prečo sa finančné prostriedky
nepoužijú na akútne opravy
- žiada o písomné odpovede na požiadavky zo zasadnutí VMČ Západ a o informácie
o splnení požiadaviek priamo na zasadnutí VMČ - hneď v úvode
- žiada o zabezpečenie zodpovedajúceho inventáru / stoly a stoličky / pre KD
- upozornil, že cesta po realizácii kanalizácie je v dezolátnom stave
- žiada o informácie ako sa preverili pripomienky na TVK k prečerpávačkám / v prípade
zatopenia pivníc /
- požiadal o informácie, ako to bolo so zmluvou medzi Mestom Trenčín a Športovou
halou na Sihoti, keďže v pôvodnej zmluve boli iné podmienky. Ako je to so Správou
mestských lesov?
- požiadal o odpoveď, aké sú finančné vzťahy medzi Mestom Trenčín a SAD. a.s. Trenčín
Ing. Boc
- čo sa týka skleníkov v správe MHSL, m.r.o. , Mesto Trenčín nebude vynakladať
finančné prostriedky nerentabilne
- čo sa týka zmluvy o výpožičke Športovej haly na Sihoti, to ako sa vysporiadajú
pracovnoprávne vzťahy je v kompetencii nájomcu
- čo sa týka SAD, je to akciová spoločnosť, ktorej majoritným vlastníkom je štát. Je
pravda, že Mesto Trenčín sa zviazalo vykrývať stratu, ktorá je spôsobená, z rozpočtu
mesta. SAD a.s. je kontrolovaná Mestom Trenčín na základe zmluvného vzťahu predkladá Mestu Trenčín analýzy hospodárenia Je pravdou, že Mesto Trenčín uvoľnilo
finančné prostriedky pre SAD,a.s. vo väčšom objeme, ako v minulom roku, ale bolo to
z toho dôvodu, aby sa nezvýšila cena cestovného. Občania chcú, aby sa zmenili trasy

MHD podľa ich požiadaviek. V prípade, že takéto linky sú nerentabilné, stratu musí
zaplatiť mesto zo svojho rozpočtu.
P. Barčák
- doplnil, že problém miestneho rozhlasu je dlhodobý, do opráv sa investovali nemalé
financie. Je treba vyčleniť väčší obnos finančných prostriedkov zhruba 10 - 20 tis. Sk
a opravu vykonať komplexne.
- požiadal, aby boli zosumarizované požiadavky na inventár v KD a v písomnej forme
odovzdané predsedovi VMČ, na dokúpenie inventáru sú vyčlenené finančné prostriedky
- čo sa týka odpovedí na požiadavky, treba sa informovať na zasadnutiach VMČ, prípadne
telefonicky u poslancov VMČ, zasadnutia sa konajú vždy v inej časti
P. Čaklošová
- zaujímala sa , či by nebolo možné dať späť zrušenú zastávku na začiatku obce, ľudia
nevedia prečo bola zrušená
- požiadala o doriešenie situácie v úseku pod diaľnicou, lebo je tam neudržiavaný
pozemok / burina /, treba zistiť majiteľa pozemku
P. Barčák
- vysvetlil, že podľa zákona nie je možné zastávku osadiť na pôvodné miesto – boli
prizvaní odborníci, aby to objasnili občanom - predchádzajúce zasadnutia VMČ , snaha
VMČ je, aby tam zastávka bola
- treba iniciovať rokovanie so SAD, a.s. ohľadom preloženia zastávky k diaľničnému
mostu
Ing. Boc
- sa vyjadril, že bude opakovane vznesená požiadavka na osadenie zastávky
Ing. Sýkorčin
- doplnil, že by mala byť zriadená zastávka BUS pri bytovkách. Je však potrebné, aby
útvar ÚŽPD MsÚ túto požiadavku prerokoval ešte raz so SAD, a.s.
P. Brabec
- vyjadril nespokojnosť s vydaním územného rozhodnutia , ktoré zapríčinilo
kamiónovej dopravy po ceste na kyselku

prejazd

P. Janík – TRENOR, s.r.o. Zlatovská cesta
- upozornil na problém s parkovaním na Ul. Zlatovskej - na križovatke smerom k OLD
HEROLDU po OD ÚSPECH . Je tam trojprúdová cesta, môže sa parkovať na strane, kde
bola MŠ a DJ.
TRENOR, s.r.o. je vlastník časti bývalej MŠ. Zriadila sa tu lekáreň, kardiologické centrum,
mal by sa vytvoriť režim na parkovanie, lebo situácia s parkovaním je neprehľadná.
Naša firma vyčlenila za objektom, ktorý nám patrí, pozemok na parkovanie. Malo by sa
podobný spôsobom riešiť aj okolie ostatných prevádzok. Je tam riziko úrazu i vzhľadom na
to, že je tam škola a prichádzajú sem ľudia do zdravotníckeho zariadenia. Pri dovoze tovaru
do predajne TRENOR,s.r.o. vzniká problém s príjazdom zásobovacieho vozidla.

Ing. Sýkorčin
- súhlasí s tým, že je to veľký problém. Niektoré priestory na parkovanie sa už vylepšili
/ pri Bianke, pred Úspechom /, ale sú to súkromné parkoviská. Navrhol, aby si TRENOR,
s.r.o. zaplatila jedno parkovacie mesto pred predajňou, aby bola zabezpečená možnosť
zásobovania v ktoromkoľvek čase.
P. Barčák
- vyjadril sa, že spomenutý problém sa rieši viac ako rok. Navrhol, že ak niekde má
byť polyfunkčný objekt, malo by sa to riešiť komplexnejšie aj spolu s parkoviskom.
Ing. Boc
- doplnil, že v povoleniach o zmene v užívaní stavby , nebude povolená stavba, ktorá
nebude mať parkovacie plochy podľa normy Slovenskej technickej inšpekcie
- všetky parkovacie miesta v meste budú platené
P. Zapaľačová
- požiadala o informácie, kde je možné dozvedieť sa o zmenách územného rozhodnutia
a výstavbách. Pri mestskom archíve sa niečo deje, o čo ide?
Ing. Sýkorčin
- informoval, že takéto informácie je možné získať na útvare životného prostredia a útvare
architektúry MsÚ
- pri mestskom archíve je plánovaná výstavba nájomných 30 b.j. , je to investičná akcia
riadne schválená Mestským zastupiteľstvom
P. Demjanovič
- požiadal o informácie ohľadom Priemyselného parku
Ing. Boc
- informoval o postupe pri výstavbe Priemyselného parku, územné rozhodnutie bude
realizované po vyriešení problémov s priznaním reštitúcií, v priebehu cca 1/2 roka
- futbalové ihrisko pre TJ Záblatie bude vybudované na parcele Slovenského
poľnohospodárskeho fondu
P. Barčák
- informoval o žiadosti k návrhu na pomenovanie novej ulice. Zatiaľ žiadny návrh nie je
k dispozícii, požiadal, aby občania oznámili svoje návrhy v čo najkratšom čase, aby
návrh mohol byť zaradený k schváleniu na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne vo februári.

3. Žiadosti
P. Barčák, predseda VMČ Západ , predložil
1/ písomnú žiadosť JUDr. Márie Lubjákovej o úpravu grafikonu MHD.
Žiadosť sa týka nasledovného:
spoj č. 5 – smer Veľkomoravská ul. – Juh, premávajúci v sobotu a v nedeľu o 9,00 hod.
preložiť na 9,20 hod.

spoj č. 5 – smer Nám. sv. Anny – Zámostie, premávajúci v pracovných dňoch o 9,20 hod.
posunúť na 9,35 hod.
V požadovanom zmenenom čase by boli spoje viac vyťažené, v nedeľu by väčšina obyvateľov
Zámostia využívala spoj na cestu do kostola.
K žiadosti sú pripojené podpisy tridsiatich občanov.
VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil úpravu grafikonu, v zmysle predloženej
žiadosti.

2/
Žiadosť reklamného štúdia Gryf Žilina o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na
prenájom pozemku časť parc.č. 1097 v k.ú. Záblatie, za účelom umiestnenia 1 ks reklamného
bilboardu na dobu do 1.2.2006.
Vzhľadom k tomu, že končí platnosť nájomnej zmluvy, reklamné štúdio požiadalo o jej
predĺženie.
Ide o pozemok – zeleň Bratislavská cesta pri Záblatí.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa
10.1.2006odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 1 roka.
VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy, v zmysle
predloženej žiadosti.

3/
Žiadosť spoločnosti Centrum plus s.r.o. o o prenájom pozemku časť parc. č. 1159
o výmere 12 m2 v k.ú. Zlatovce, za účelom umiestnenia a prevádzkovania novinového stánku.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa
6.12.2005odporučil predaj pozemku v zmysle žiadosti.
VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil prenájom pozemku, v zmysle predloženej
žiadosti.

4/
Žiadosť MOM trade s.r.o. Trenčín o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich
sa v objekte na Ul. Staničná č. 330 v Trenčíne o výmere 43,50 m2 za účelom zriadenia
skladov.
VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil prenájom nebytových priestorov,
v zmysle predloženej žiadosti.

5/
Žiadosť k predaju nehnuteľností – pozemkov časť parc. č. 1442/1, zast. plocha
v približnej výmere 1750 m2 a parc.č. 1453, zast. plocha vo výmere 255 m2 so zvyškom
budovy súp.č. 357 pre Andrzeja Arcimowicza za účelom vybudovania zázemia stavebnej
firmy.
VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil predaj nehnuteľností - pozemkov,
v zmysle predloženej žiadosti.

6/
Žiadosť spoločnosti Lamelland s.r.o o prenájom pozemku v k.ú Záblatie, časť parc.č.
1097, za účelom umiestnenia reklamného zaradenia.
Ide o pozemok – zeleň pri Bratislavskej ceste smerom k Záblatiu.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa
24.1.2006 odporučil prenájom pozemkov na dobu 2 rokov.
VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil prenájom pozemku, v zmysle predloženej
žiadosti.

7/

Žiadosť o vyjadrenie k prevádzkovému času

Názov prevádzkarne : Herňa s barom
adresa prevádzkarne: Zlatovská 2143, Trenčín (Bianka)
prevádzkovateľ: SYNOT ARCADE s.r.o., Partizánska 683/32, Poprad
navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až nedeľa od 14.00 hod. do 02.00 hod.
Prevádzkový čas bude povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci ktorých bude
sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení
VMČ Západ navrhol ponechať stanovený prevádzkový čas skúšobne na dobu dvoch
mesiacov s obmedzením hudobnej produkcie do 22.00 hod.
VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil povoliť navrhovaný prevádzkový čas,
v zmysle predloženej žiadosti, s pripomienkami.

8/

Žiadosť o vyjadrenie k prevádzkovému času

Názov prevádzkarne : Boston restaurant - cafe
adresa prevádzkarne: Zlatovská 20, Trenčín
prevádzkovateľ: Tomáš Kobza, Zlatovská 20, Trenčín
navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až štvrtok od 08.00 do 22.00 hod.
piatok, sobota
od 08.00 do 02.00 hod.
nedeľa
od 09.00 do 22.00 hod.
Prevádzkový čas bude povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci ktorých bude
sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení.
VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil povoliť navrhovaný prevádzkový čas,
v zmysle predloženej žiadosti.

4. Rôzne
P. Barčák, predseda VMČ Západ , predložil žiadosť pani Jarábkovej – vedúcej
Kultúrneho strediska Zlatovce o doplnenie inventáru pre Kultúrne stredisko Zlatovce
nasledovne:

50 tanierov – na hlavné jedlo
50 tanierov – na polievku
50 pohárov – na nealko
50 pohárov – na víno
50 pohárov – na destilát
10 ks krčahov na víno 1 l
2 hrnce – 10 l
2 hrnce – 20 l
2 hrnce – 5 l
1 hrniec – 30 l
2 panvice – na palacinky – 1l
1 šľahač ručný
5 táciek
2 vývrtky na fľaše
1 sada nožov
P. Barčák informoval o požiadavke útvaru právneho a matriky MsÚ v Trenčíne na určenie
prísediacich Okresného súdu v Trenčíne.
Navrhol ako prísediaceho p. Miroslav Galbavého – MsP v Trenčíne.
P. Brabec sa vyjadril k názvu novej ulice. Navrhol, aby názov znel Ulica Ku kyselke. Bolo
by to pokračovanie jestvujúcej ulice.

Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa bude konať dňa 22.2.2006 o 15,30
v zasadacej miestnosti č. 101 / 1. poschodie / MsÚ v Trenčíne.

Martin Barčák
predseda VMČ Západ, v.r.

Zapísala : Bc. Viera Štefulová, dňa 30.1.2006

