ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 25. 1. 2012 v priestoroch ZŠ na
Veľkomoravskej ulici
Prítomní:

Neprítomní ospravedlnení:

poslanci:
Bc. Tomáš Vaňo

p. Martin Barčák

p. Patrik Burian
p. Mgr. Ladislav Pavlík
garant: Ing. arch. Pavol Guga
MsP p. Galbavý
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2 Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ
3. Odpovede na požiadavky
4. Požiadavky občanov a poslancov
5. Rôzne
1. Otvorenie
Zasadnutie výboru pri neúčasti jeho predsedu otvoril pán Ladislav Pavlík.
3., 4. Odpovede na požiadavky, požiadavky občanov a poslancov
Pani – dala otázku, či sa budú zvyšovať dane a poplatky.
p. Pavlík: V minulom roku sa mestu úspornými opatreniami znížiť dlh o 7 mil €. Mesto nemá iné možnosti
ako zlepšiť svoju finančnú situáciu, len šetrením a zvyšovaním daní a poplatkov.
Pôvodný návrh rozpočtu mesta bol iný, aký bol nakoniec schválený v zastupiteľstve.
Návrh úradu a primátora bol viac zaťažiť občanov a menej podnikateľov, návrh poslancov bol menej zaťažiť
občanov a viac podnikateľov.
Prišiel predseda VMČ pán Vaňo, výbor mestskej časti je týmto uznášaniaschopný.

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ
Na prerokovanie bola predložená žiadosť Evy Kriškovej, Záblatská 31, Trenčín o predĺženie doby nájmu Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. N-52/02/05, predmetom ktorej je prenájom pozemku v k.ú. Záblatie – časť
C-KN parc.č. 3 o výmere 20 m2, za účelom parkovania osobného motorového vozidla.
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučili vyhovieť žiadosti o predĺženie doby nájmu.

4. Požiadavky občanov a poslancov
Pán – prečo nastala táto situácia, že sa mesto tak zadĺžilo? Kto je za tento stav zodpovedný?
p. Vaňo: Všetky mestá sú zadĺžené z dôvodu zmeny daňovej politiky štátu. Mesto má schválený programový
rozpočet s predpokladanými príjmami a výdavkami. Príjmy sú rozdelené do dvoch skupín. Dane od
obyvateľov a príjmy od štátu – podielové dane. Počas krízy v roku 2009 vláda zvýšila nezdaniteľnú časť
a tým znížila príjmy štátu a miest. Rok 2010 bol predvolebný, čím sa mesto enormne zadĺžilo. Platí to pre
všetky mestá, že ak sa správajú zodpovedne, dvíhajú dane a poplatky. Niektoré dane sa nedvíhali 15 rokov.
Mesto Trenčín však nie je v takej katastrofálnej situácii, ako sa hovorí. Horšie sú na tom napríklad Košice
alebo Bratislava. Schválenie nášho rozpočtu je výsledkom všeobecnej dohody primátora a takmer všetkých
poslancov zastupiteľstva.
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p. Pavlík: Keď štát zasiahla kríza, vedenie mesta neskoro zareagovalo, nezačali sa hneď prijímať opatrenia ,
v predvolebnom roku si mesto žilo nad pomery. Poslanci v zastupiteľstve nemali dostatočné informácie.
Pani Zapalačová
- je otázka, kto túto situáciu zapríčinil. Prečo nebolo podané trestné oznámenie na aspoň jednu konkrétnu
osobu,
- prečo primátor nevrátil odmenu, ktorú dostal za zabezpečenie výstavby nového mosta, keď sa jeho
výstavba nerealizovala? Kto je za to stíhaný?
- ak sa mohla zrušiť zmluva na parkovisko pri Medikcentre, prečo sa nemôže zrušiť zmluva s pánom
Hanzelom, ktorá je nevýhodná pre mesto?
- sú pozemky predané pánovi Hanzelovi v územnom pláne vedené ako orná pôda, alebo stavebné
pozemky?
- či sa nedajú zrušiť nevýhodné zmluvy vrátane majetkových prevodov nevýhodných pre mesto
p. Pavlík: na začiatku volebného obdobia boli urobené 4 audity z toho jeden ekonomický. Na základe
auditov boli konštatované určité pochybenia a na základe toho bolo podané trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa. Vyšetrovateľ ho zastavil, prokurátor mu ho vrátil vyšetrovateľovi na pokračovanie.
Niektoré zmluvy boli vypovedané, kúpnopredajné zmluvy sa nedajú zrušiť. Zmluvy na zabezpečenie služieb
alebo nájomné zmluvy sa dajú zrušiť alebo zmeniť, napríklad s Pedersenom sa vyjednali nižšie ceny.
Pani – aký je stav parkoviska pri Medikcentre? Mesto ho chcelo predať Havierovi, lebo ponúkal viac.
p. Vaňo: posledný stav je nasledujúci: pozemok bude za účelom vybudovania parkoviska predaný dvom
subjektom – pánovi Havierovi - Unimed a Medikcentru. Vzhľadom na to, že niektorí doktori od zámeru
odstúpili, zastrešovať ich bude pani doktorka, ktorá si s ostatnými vzťahy dotiahne. Dohoda bola definitívne
schválená na jesennom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Pani Zapalačová
Obyvatelia bytových domov na Kožušníckej ulici sme podali pripomienku k návrhu územného plánu –
záhradky za našimi domami, našej námietke nebolo prostredníctvom pani Mlynčekovej vyhovené. Preto vás
ako poslancov žiadame, aby ste tieto naše pripomienky zohľadnili pri schvaľovaní nového územného plánu.
p. Pleško: Aké boli problémy s financovaním rekonštrukcie ZŠ Veľkomoravská? Pred časom som požadoval
prešetrenie finančného a vecného plnenia, bolo mi povedané, že sa to bude preverovať. Chcem sa spýtať, či
už tento prieskum prebehol.
p. Pavlík: počas realizácie nastali problémy s financovaním prác zo strany mesta, dodávateľ stavebných
prác odišiel. Financovanie zo strany EU nastane vždy až po ukončení celej akcie. Vecné plnenie bolo určite
v poriadku. Financovanie z únie stanovuje presné podmienky a aj z tohto dôvodu nebolo možné do stavby
zahrnúť prístrešok. Podľa dohody sme ako poslanci VMČ zorganizovali kontrolný deň spolu s dodávateľom
a s vedením školy. Jeho výsledkom bola skutočnosť, že mesto uvoľnilo plánované finančné prostriedky
a dodávateľ sa do 10 dní vrátil a dokončil stavbu. Prístrešok bol súčasťou aktivity kolegov poslancov.
p. Burian: riaditeľ školy dal zoznam s 30 bodmi – závadami, ktoré boli postupne do konca júna odstránené.
Tlačili sme na SAD – tí nás odbili so zdôvodnením, že zastávka nie je oficiálna. Nakoniec sme zozbierali
potrebné peniaze v tombole zorganizovanej v rámci Jarmoku, na jar by sme chceli prístrešok zrealizovať.
p. Žáková: Položila otázku, či existuje evidencia podnikateľov ohľadom likvidácie odpadu. Niektoré firmy
majú malé nádoby a smeti dávajú do nášho kontajnera.
Mesto zakupovalo bicykle pre mestskú políciu, ale policajtov na bicykloch som nevidela.
p. Vaňo: Všetci podnikatelia sú zaregistrovaní, počet a veľkosť nádob si mesto kontroluje.
p. Galbavý: Predtým mala mestská polícia 60 členov, po prepúšťaní zostalo 42. V súčasnosti sú v hliadkach
2 policajti na celé Zámostie. V lete sú za priaznivého počasia bicykle využívané. Linka 159 – bezplatná
anonymná linka, je tam možné zavolať. Hovor sa nahráva, mestská polícia je povinná podnet preskúmať.
p. Žáková: V Odeve v súčasnosti nefunguje žiadna škôlka, mladé mamičky požadujú jej zriadenie. Škoda že
dnes neprišli. Bývalú škôlku v Odeve sme brigádnicky stavali, potom ju Ozeta zrušila a predala.
p. Vaňo: Zriadenie škôlky v Odeve máme vo volebnom programe všetci traja. V Detskom mestečku
v zlatovciach je teraz taký stav, že môžu vziať 24 detí a už teraz je tam 48 prihlášok.
Pani Zapalačová - položila otázku, či pri predaji kultúrneho strediska na Dlhých Honoch ADOZ – u mesto
po jeho vrátení získalo penále, a ak ich nezískalo, tak prečo, nakoľko s dvojitým sťahovaním a s nájmom
malo veľké náklady.
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pani: na Dlhých Honoch je zriadená akadémia 3. veku, predtým to bolo bezplatné, teraz mesto začalo pýtať
nájomné 4€ za hodinu. To považujeme za likvidáciu takýchto aktivít v meste.
p. Vaňo: toto sú rozhodnutia, ktoré neprechádzajú mestským zastupiteľstvom – pani viceprimátorka
Kaščáková, ktorá má na starosti kultúru, si robila svoju politiku. Mesto by si malo uctiť starších občanov
minimálne tým, že budú poskytovať priestory bezplatne.
p. Pavlík: Ja nemám problém so zvyšovaním daní, ale čo najväčšia časť sa má občanom vrátiť v nejakej
inej forme, ale nie že má platiť ďalšie poplatky.
pán: Na meste sú kontrolné orgány. Ako je možné, že na Kožušníckej v 3 rodinných domoch nie sú
smetiaky a smeti chodia hádzať do našich kontajnerov.
Za Lidlom nie sú popri ceste chodníky, ľudia sa musia uhýbať do blata.
p. Pleško: V Lidli nemajú WC pre kupujúcich, je to vidieť za Lidlom.
pán: Na rohu Školskej a Staničnej je potrebné zabezpečiť odvodnenie ulice. Počas dažďa autá striekajú
vodu mne na barák.
Na tom istom mieste je rozbitý chodník, na ktorom sa vytvorili bubny, zabraňuje to okrem iného aj odhŕňaniu
snehu.
Pánom poslancom dávam námet – platíme dane a čistenie chodníkov musíme v zmysle platného VZN robiť
na vlastné náklady. V Čechách už v niektorých mestách túto povinnosť občanov zrušili.
Pani Zapalačová - Aké sú náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu v Zlatovciach? Prevádzkovateľ
kultúrneho domu má obrovské zisky.
p. Burian: Kultúrny dom v Zlatovciach má vo výpožičke združenie, ktoré tu zabezpečuje jeho fungovanie.
Minulý rok každý člen združenia doplácal zo svojich peňazí 320€ na prevádzku. Mesto nedalo na prevádzku
ani €, všetko ide z nájmov.
Pani Zapalačová - Už dlhé roky dáva pripomienku k vysokej cene vody na TVK a nikto ju nerieši.
p. Pavlík: Na začiatku roku sa spracováva výročná správa, ktorá je zverejnená na stránke TVK
www.tvkas.sk. Tu sú zverejnené všetky dostupné informácie o tvorbe cien vodného a stočného
a o hospodárskych výsledkoch.
Pani - Parkovisko pri Úspechu má vjazd a výjazd motorových vozidiel riešený v jednom mieste pri
predajných stánkoch. Pre chodcov je to veľmi nebezpečné. Pôvodne bol výjazd na druhej strane.
P. Guga - Výjazd do súčasnej polohy sa musel presunúť z dôvodu jeho kolízie s križovatkou komunikácie
vedúcej okolo Úspechu a s autobusovou zastávkou MHD.
p. Pleško: Na Zámostí je obrovský problém s kvalitou a stavom chodníkov. Možno by stačilo odfrézovať
z asfaltu, aby sa zabezpečil odtok povrchovej vody.

Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 29. 02. 2012 o 16.00 hod. v Kultúrnom stredisku
Záblatie.
Na záver pán Pavlík poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga
V Trenčíne dňa 1. 02. 2012

Bc. Tomáš Vaňo
predseda VMČ Západ
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