ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 25. 4. 2012 v KS na Istebníckej 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 otvoril pán Tomáš Vaňo
2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ
Na prerokovanie bola predložená žiadosti spoločnosti ALFA Reklama, s.r.o. Považská Bystrica,
ktorá požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 15/2007, uzatvorenej dňa 28.06.2007,
predmetom ktorej je prenájom pozemku v k.ú. Zlatovce – časť C-KN parc.č. 1226 zast. plocha o výmere 2
m2. Na uvedenom pozemku sú umiestnené 2 ks smerových tabuliek (Ul. Bratislavská).
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2 za 1 proti odporučili vyhovieť žiadosti o predĺženie doby
nájmu.

3., 4. Odpovede na požiadavky, požiadavky občanov a poslancov

p. Vaňo: Pri podpore rozvoja mestskej časti sú kompetencie poslancov značne obmedzené. Pre zámostie
sa v poslednom období podarilo vybaviť niektoré akcie, v súčasnosti sa realizuje Veľkomoravská ulica.
Minulý rok sa zrealizovala 1. Etapa rekonštrukcie kultúrneho domu na Istebníckej, tento rok Záblatie,
Istebník a Orechové vychádzajú naprázdno.
p. Boroš:
Slivková ulica – cesta spájajúca Istebník so Zlatovcami - je tam prepadnutá cesta do kanalizácie. Je nám
jasné, že sa cesta nebude dlho robiť. Autá tam jazdia 80 – 100-kou, chodia tam deti do škôl, ľudia o
paličkách. Kým tam nie je aspoň jednostranný chodník je potrebné tam dať aspoň tabuľu na obmedzenie
rýchlosti na 40 – ku s občasným meraním rýchlosti. V zime je cesta ešte užšia. Kým sa naše domy stavali
a nikto tam nebýval, policajti sa schovávali za domami a pokutovali vodičov. Po dokončení domov sme tam
policajtov nevideli.
p. Vaňo: Na základe podnetu od obyvateľov týchto nových ulíc a aj stavebníkov, ktorí ešte len stavajú,
požadujem zriadenie autobusovej zastávky MHD v tejto lokalite. Vzhľadom na dlhotrvajúci proces
schvaľovania je potrebné s tým uvažovať už teraz
pán: Pán Jánsky na Istebníckej chodí pravidelne 7.00 – 7.20 so psom bez vodítka a náhubku. Toto robia aj
niektorí iní majitelia psov.
p. Galbavý, MsP: Je to čas, kedy sú všetci policajti pri školách na prechodoch pre chodcov. Dá sa to riešiť
len keby sme stiahli človeka z mesta.
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p. Gašparík:
-

Cesta za Lidlom pri trafike – asi na 30 metrovom úseku nie je tam chodník – vodiči ohrozujú
chodcov.

-

Križovatka Zlatovská, Staničná, pri Piccerii – prechod pre chodcov nekorešponduje s pohybom ľudí,
je potrebné urobiť dlažbu cez trávnik na vyšľapanom koridore v trase pohybu ľudí.

-

pri 77 bytovke majiteľ pozemku likviduje jestvujúcu zeleň

-

Požaduje umožniť pohyb cyklistov po pravom chodníku cez most – aspoň výnimku. Po ceste sa
nedá jazdiť, lebo autá už od polovice mosta vytvárajú ďalší odbočovací pruh, ktorý zasahuje až k
obrubníku. Mladí chalani tam jazdia bezhlavo, ale starší ľudia tam jazdia s rozvahou a nikoho
neohrozujú.

p. Vaňo: Cesta za Lidlom pri trafike - táto požiadavka bola podaná už viackrát. Predmetný pozemok vedľa
cesty nie je mestský, patrí Lidlu.
p. Galbavý, MsP:
-

Presunutie prechodu pre chodcov vzhľadom na ich predpokladaný pohyb a umiestnenie iných
prechodov Okresný dopravný inšpektorát neschváli.

-

Majiteľ 77 bytovky má povolenie na oplotenie vlastného pozemku, predmetné kríky sú v trase tohto
oplotenia. Pozemok siaha až po susednú bytovku.

-

Na pohyb cyklistov po chodníku sa zasa sťažovali chodci, cyklisti môžu chodiť po chodníku na
druhej strane mosta.

pani: Požaduje vybudovanie chodníka k tejto zasadacej miestnosti, alebo osadenie bránky do plota
k jestvujúcemu chodníku vedúcemu k MsP.
pán Matúš: Na Jahodovej ulici sú na ceste jamy, zasypanie jám štrkom nie je riešenie, nakoľko cesta je
asfaltová. Štrk mi potom fŕka do záhrady.
p. Vaňo: Keď sa kanalizácia dobuduje, nevidím problém, aby sa cesta neopravila.
pán: Poďakoval za vyrezanie prestarnutých stromov na Veľkomoravskej, aj to je dôkaz, že je na zasadnutia
VMČ potrebné chodiť a zaujímať sa o problémy mestskej časti. Je potrebné naďalej chodiť na zasadnutia
VMČ a bombardovať mesto požiadavkami, niečo sa predsa splnilo.
pani Michalková:
-

Chcela som sa spýtať na kontrolu rýchlosti v Hornom Orechovom.

-

Autobus chodieval o 9 tej z mesta - zrušili ho. Teraz ide o 6 tej a ďalší až 11.10. Okolo 9 – 10 dať
jeden súčanský autobus cez Horné Orechové.

p. Galbavý, MsP: V poslednej dobe merali štátni policajti rýchlosť aut pri kyselke, je dohodnuté, že na tomto
úseku budú merať rýchlosť aspoň raz mesačne.
p. Vaňo: Bola opačná iniciatíva, bol za mnou starosta z Hornej Súče v mene obyvateľov Hornej a Dolnej
Súče – požaduje zvýšenie povolenej rýchlosti na 80.
pani: Prečo dôchodcovia nemajú zľavu aj na modrých autobusoch?
p. Pavlík: Podal informáciu o doterajších krokoch.
Za minulý rok za prímestskú dopravu TSK dopláca 75.000€.
Nakoľko problematika zliav sa týka dotácií TSK, Trenčín čaká na zjednotenie podmienok s ostatnými veľkými
mestami (Prievidza, Nové Mesto, Partizánske), ktoré majú rovnaký problém. Po vzájomnej dohode miest sa
potrebné dotácie budú riešiť jednotne. Niektoré mestá dávajú výhodu dôchodcom na MHD a niektoré
nedávajú.
pani: Prečo sa predal bývalý klub dôchodcov na Medňanského ulici ešte pred dokončením rekonštrukcie
kultúrneho domu? Prečo sa peniaze nedali na Kultúrny dom na Istebníckej? Nový majiteľ pôvodné priestory
klubu prenajíma za peniaze. Prečo sa na tento prenájom nedali peniaze za odpredaj klubu? Tu nám dali
jednu malú miestnosť, z toho, čo nám sľúbili ešte zobrali pre zriadenie mestskej polície. Tento kultúrny dom
stavali naši otcovia. Každý nás tu ignoruje - ani doprava, ani klub dôchodcov.
p. Vaňo: Za Zámostie sú v zastupiteľstve 4 poslanci. Ja osobne som bol pri hlasovaní o odpredaji proti
nemu. Záblatie je v inej pozícii. Z Istebníka sa do mesta cez železničný most dá dostať aj pešo. Peniaze za
odpredaj klubu dôchodcov sa započítali do príjmovej časti rozpočtu mesta, o tú sumu sa znížil jeho dlh.
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pani: Prečo je jarné upratovanie len pol dňa?
p. Burian: Tento stav je ešte dobrý. Pôvodne bol návrh pani Kaščákovej na vytvorenie jedného centrálneho
klubu dôchodcov v Zlatovciach pre celé Zámostie. Aspoň to sa podarilo presadiť, že tu máte jednu
miestnosť.
pani: Má niekoľko požiadaviek:
-

či sa niečo plánuje robiť so železničným mostom. Na lávke pre chodcov je polámaný asfalt. Mládež
tento chodník ničí, vytrhávajú asfalt a hádžu do Váhu, nedá sa poriadne chodiť ani na bicykli ani
pešo.

-

Na Vlárskej ulici pri kostole je prekrytie potoka – chodník je v dezolátnom stave, samé hrboly.

-

Na Vlárskej ceste – konečná autobusu č. 3 – zastávka je zaplnená autami – autobus tam nemôže
ani zastaviť. Je potrebné osadiť nejakú značku, aby tam autá neparkovali.

p. Pavlík: Vo veci opravy chodníka na železničnom moste interpeloval pána primátora, ten prisľúbil, že si
tento problém berie ako tému na rokovanie so železnicami. Zatiaľ je to bez výsledku.
pani:
-

Na ulici Matice slovenskej stoja autá na ulici, pritom majú dvory a garáže.

-

Psi štekajú, majú väčšie práva ako človek. Nemôžeme prejsť po chodníku, aby sa všetci psi
nerozštekali. Deti tam nezaspia.

-

Je potrebné osvetliť roh pri kultúrnom dome. Večer je to tam neosvetlené a nebezpečné chodiť pešo.

p. Galbavý, MsP: Máte pravdu, nemali by tam stáť. Je to problémy celého mesta, momentálne sa s tým
nedá nič robiť.
pani Michalková: Pri kyselke v Hornom Orechovom je odpad zhromaždený na kopách, je potrebné ho
odstrániť.
p. Vaňo: Odvoz odpadu sa dá zariadiť. Na záblatskej kyselke sa tento problém riešil v spolupráci so
skautmi, kyselka bola upravená.
pani Michalková: Za potokom je na stĺpoch vedenie vysokého napätia do utečeneckého tábora, pod ním sú
vysoké stromy. Počas búrky to tam iskrí, vrcholky stromov sú poopaľované. Bolo by dobré to nahlásiť na
rozvodné závody.
Pán Jánsky: Nad mojim súkromným pozemkom ide vzdušné elektrické vedenie verejného osvetlenia vo
vlastníctve mesta. Žiadam jeho odstránenie, nakoľko mi bráni vo výstavbe rodinného domu. K požiadavke
prikladám kópie dostupných materiálov. S mojou požiadavkou sa už 2 roky nič nedeje.
p. Vaňo: Problém je prerokovaný na investičnom oddelení a Útvare interných služieb.
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučili vyhovieť požiadavke na preložku
elektrického vedenia v zmysle žiadosti.
Pán Fiam:
-

Chodník na pravej strane Váhu od železničného mosta po hrádzi je v zlom stave.

-

Ja som proti jazdeniu cyklistov po pravom chodníku cestného mosta. Po ľavej strane sa dá bez
problémov dostať aj do mesta aj z mesta.

-

Diskotéky sú veľmi hlučné, na Stárkovej ulici sa trasú okná. V Zlatovciach bola hlasná hudba,
spísala sa petícia, zakázalo sa to.

-

Na železničnom moste (chodník) je potrebné vybrať asfalt, alebo aspoň vyčistiť odtok vody od
zeminy a špiny, aby nehrdzaveli plechy.

-

Pri hrádzi je potrebné kontrolovať rýchlosť. Na Stárkovej je kopec firiem a ich firemné autá a klienti
nemajú kde parkovať, je to tam preplnené. Autá, ktoré parkujú pri hrádzi z nej postupne ukrajujú.

p. Vaňo: Zlá údržba sa odôvodňuje pripravovanou modernizáciou železnice, po jej ukončení sa zmení
spôsob využitia železničného mosta a aj dopravné napojenie. Modernizácia železnice je zložitý proces

3

p. Pavlík: Modernizáciu skomplikovali sporné veci okolo tendra na dodávateľa stavby. Najnovšie do
problematiky vstúpil Brusel kontrolou účelného nakladania s európskymi peniazmi.
Mesto nemôže investovať do cudzieho majetku.
p. Galbavý, MsP: Diskotéka pri lodenici bola oficiálne povolená od 20.00 do 1.00.
Pani: Je potrebné urobiť prechod pre chodcov pri KD na Istebníckej ulici a zrealizovať prístrešok pri
zastávke MHD.
pani Michalková: Schody v podchode na Hasičskej ulici sú rozbité. Je tam nebezpečenstvo úrazu, je
potrebné ich opraviť.
p. Galbavý, MsP: Podchod na Hasičskej je denne udržiavaný, často sa poškodené schody opravujú.
Pán Josef Kolář: Spýtal sa, ako bolo naložené s jeho otázkami adresovanými na minulom zasadnutí VMČ
na právne oddelenie mesta Trenčín, pričom požadoval aj odpoveď predsedu VMČ.
p. Vaňo: Požiadavka bola odstúpená cez podateľňu právnemu útvaru. Ako predseda VMČ sa k nej
nemôžem vyjadriť, nakoľko je tu požadovaný odborný právny názor k problému.

Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 30 . 05. 2012 o 16.00 hod. v priestoroch ZŠ
Veľkomoravská.
Na záver pán Vaňo poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga
V Trenčíne dňa 4. 05. 2012

Bc. Tomáš Vaňo
predseda VMČ Západ
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