Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 29.11. 2006
v Klube dôchodcov v Istebníku
Prítomní poslanci:
P. Miroslav Barčák
Ing. Štefan Sýkorčin
P. Vladimír Poruban
–––––––––––––––––––––––––––
Ing. Mária Pauschová – garant
inšp. Miroslav Galbavý – MsP Trenčín

Neprítomní poslanci
Ing. Anton Boc

Pán Martin Barčák, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril zasadnutie
výboru.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Požiadavky poslancov a občanov
3. Žiadosti
4. Rôzne
5. Záver

2. Požiadavky poslancov a občanov
Občianka – Horné Orechové
- žiada, aby bola v tomto roku zimná údržby vykonávaná aj v tejto časti mesta / v ulici
z mestečka na kopec/
- upozornila, že na ceste smerom z Hrabovky niektorí obyvatelia odhŕňajú v zimnom
období sneh na chodník tak, že nie je možné tadiaľ prejsť pešo ani z vozidlom a často
tu tiež parkuje auto súkromného podnikateľa, ktoré bráni výhľadu na vozovku
- uviedla, že často tu nefunguje verejné osvetlenie
- niektorí občania pred svojimi vôbec neodhŕňajú sneh, vznikajú potom nepríjemnosti
Ing. Sýkorčin uviedol, že zimnú údržbu v meste Trenčín bude zabezpečovať firma Marius
Pedersen. Majitelia pozemkov sú povinný udržiavať pozemky v zimnom období
v zodpovedajúcom stave, čo kontroluje MsP v Trenčíne
P. Lehocká – Horné Orechové žiada:
- aby pri zastávke BUS vykonávala MsP kontrolu dodržiavania dopravných predpisov,
lebo bola svedkom toho, ako tu takmer vodič zrazil dieťa. Bolo by vhodné vyznačiť tu
prechod pre chodcov, osadiť dopravné značenie „Pozor deti“ a retardér.
Občianka žiada:
- aby bol separovaný odpad z kontajnerov odvážaný pravidelne, lebo sa stáva, že ho
nie je kam občanmi umiestniť, žiada, aby boli pri kontajneroch umiestnené modré
vrecia na separovaný odpad

Ing. Sýkorčin uviedol, že v niektorých mestách bol vrecový zber odpadu zrušený, nakoľko si
to vyžadovalo vysoké finančné náklady.
P. Barčák sa vyjadril, že je potrebné zvýšiť frekvenciu vyvážania separovaného odpadu,
treba na to upozorňovať. Zberový kalendár bude definitívne vypracovaný po ukončení
testovacieho obdobia, ktoré končí v roku 2006.
P. Kotláriková požiadala, aby v dome, kde žije viac rodín bolo prihliadnuté na to, že je
potrebné mať kontajner pre každú rodinu zvlášť.
Ing. Sýkorčin informoval, že počet smetných nádob pre domácnosti je určený počtom osôb
trvalo žijúcich v dome. Bolo by vhodné zvýšiť počet nádob na odpad, čo je možné riešiť
prostredníctvom žiadosti podanej na útvare životného prostredia / Ing. Marková /.
Občan uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí VMČ v Záblatí žiadal, aby na Brnianskej
ul. boli orezané kríky, ktoré zasahujú do vozovky. Doposiaľ požiadavka nebola zrealizovaná
napriek tomu, že ubehli 2 mesiace. Prečo sa nezrealizovali potrebné opatrenia?
Občan navrhol, aby boli cestou MsP v Trenčíne upozornení majitelia záhradiek, aby orezali
kríky, ktoré z ich pozemkov zasahujú do vozovky.
P. Barčák uviedol, že bude zajtra riaditeľku MHSL, m.r.o., Trenčín,
o nesplnení tejto požiadavky zo strany MHSL, m.r.o., Trenčín.

informovať

Ing. Sýkorčin pripomenul, že opätovne žiada o výrub 2ks suchých líp pri kostole
v Orechovom a taktiež výrub tují na Orechovskom cintoríne. Výrub týchto porastov už bol na
útvare životného prostredia a dopravy schválený.
Občan uviedol, že pri NAZA bola odstránená zastávka BUS, ktorá bola v poškodená, ale
nebola zrealizovaná náhrada. Kedy bude osadený nový prístrešok? Pred uvedenou zastávkou
je „trojuholník“ ktorý by bolo vhodné odstrániť, lebo je ním blokovaná premávka. Riešenie
dopravného inžiniera nie je podľa jeho názoru správne. Riešením by bolo premiestnenie
zastávky z križovatky.
P. Zajaček reagoval na predvolebnú kampaň pána Barčáka, v ktorej je obsiahnutá
i rekonštrukcia Kultúrneho domu v Istebníku, ktorá je potrebná, nakoľko tento kultúrny dom
chátra. Osobne viackrát žiadal zástupcov Mesta Trenčín, i MHSL, m.r.o., Trenčín, aby
vykonali aspoň čiastočnú rekonštrukciu elektrických rozvodov a reproduktorov miestneho
rozhlasu. Pred mesiacom boli rozbité okná na hlásateľni, čo hlásil na MsP v Trenčíne.
V minulosti boli vytrhnuté mreže, miesto neslúži svojmu účelu. Podľa jeho názoru pri
takomto postupe bude rekonštrukcia Kultúrneho domu v Istebníku stáť nemalé finančné
prostriedky. Kedy sa bude realizovať rekonštrukcia?
Pri zdravotnom stredisku na Ul. M. Kišša je mnoho výtlkov na ceste, je to nebezpečné pre
občanov. Bol tu zaznamenaný úraz. Chcel by požiadať, aby sa aspoň tie najväčšie výtlky na
tejto ceste boli opravené, lebo v zimnom období bude situácia pre občanov dochádzajúcich
do zdravotného strediska oveľa horšia.
Za posledné 3 roky iba 1 x v roku prejde tadiaľto „zametacie auto“, ak chcú mať občania
čistotu na ulici, zametajú priestor, o ktorý by sa malo postarať mesto. Občania tu vysadili

i stromy, ktoré boli ukradnuté a znovu vysadené. Prostredie sa snažia obyvatelia tejto časti
upravovať si svojpomocne, ale nie všetko sa dá realizovať na vlastné náklady.
P. Barčák uviedol, že v Rozpočte Mesta Trenčín pre budúci rok nie je rekonštrukcia
Kultúrneho domu v Istebníku obsiahnutá, to ale neznamená, že sa nebude realizovať vôbec. Je
plánovaných veľa investičných akcií, ktoré budú riešené zmenami rozpočtu, tak aby boli
dodržané priority.
Kultúrny dom by mal po rekonštrukcii slúžiť viacerým aktivitám, nie len kultúrnym. Plánuje
sa tu s umiestnením služobne MsP v Trenčíne pre časť Zámostie i domova dôchodcov. Tento
priestor by mal byť kultúrnym a spoločenským centrom pre občanov. Projekt spracoval Ing.
arch. Rožník a je v ňom zahrnutá i revitalizácia okolia kultúrneho domu. Začiatok realizácie
rekonštrukcie kultúrneho domu je podľa jeho názoru možný už v budúcom roku.
Čo sa týka miestneho rozhlasu, je zadaná objednávka na rekonštrukciu ústredne miestneho
rozhlasu v Záblatí. V Zlatovciach sa už na 90% zrealizovala rekonštrukcia rozhlasu
a nasledovať bude rekonštrukcia rozhlasu v Istebníku.
Občianka požiadala o udržiavanie okolia kultúrneho domu v tejto mestskej časti a o to, aby
sa k činnostiam v kultúrnom dome mohli vyjadrovať aj obyvatelia žijúci v tejto mestskej časti.
P. Gračka uviedol, že v obežníku pre občanov Istebníka a Orechového, ktorý má
k dispozícii, nie je podľa pravdivé vyjadrenie o obnovení tohto projektu. Ako podpredseda
Občianskeho združenia občanov Istebníka a Horného Orechového, t. č. zastupujúci predsedu,
vie ako sa rodil projekt rekonštrukcie kultúrneho domu. V projekte na jeho rekonštrukciu nie
je spomenuté nič o klube dôchodcov, ktorý by v ňom mal sídliť.
Občianka uviedla, že ako obyvateľka žijúca v tesnom susedstve kultúrneho domu nemá
doteraz informácie o sídle spomínaného Občianskeho združenia občanov Istebníka a Horného
Orechového. Žiada o zverejnenie informácií o tomto občianskom združení, aby bolo možné
konzultovať s niekým kompetentným pripomienky občanov.
Verejné ihrisko má susediť s múrom spálne jedného z rodinného domu. Pri vznesení tejto
pripomienky v rozhovore dotknutej občianky sa pán Ing. arch. Rožník tejto pripomienke
vysmial. Bola tam prítomná a vie to potvrdiť.
Občan – Ul. Prúdy upozornil, že nie je dokončený na Brnianskej ulici chodník k zastávke
BUS. Parkuje tu ťažká doprava, sú tu výmoly na ceste, cesta je rozkopaná z dôvodu realizácie
osvetlenia, ľudia nemajú kadiaľ prechádzať. Je tu všade blato, čo nevyhovuje tým, ktorí
dochádzajú do učilišťa a do prevádzok, ktoré tu sídlia. Na Zlatovskej ceste je špina,
nevykonáva sa tu údržba. Na Brnianskej ul. treba zrealizovať cca 10 m chodníka / v úseku od
autoškoly – k fi. OPEL/. Je tu potrebné označiť prechod pre chodcov pri zastávke BUS.
Nepriaznivá situácia trvá už minimálne 4 roky.
Je potrebné zrezať topole, lebo sa vplyvom počasia z nich lámu konáre a ohrozujú ľudí
a majetok.
Je potrebné zrealizovať dokončenie chodníka od budovy Okresnej správy ciest.
Zo strelnice je počuť hluk, ktorý ruší obyvateľov najmä počas sobôt a nedieľ. Je to
nepríjemné. Prečo Mesto Trenčín nevyzvalo obyvateľov pred podpisom zmluvy s týmto
subjektom, aby sa k uvedenej veci vyjadrili? Strelnica by mali byť v odľahlejších častiach
mesta a nie v blízkosti obytných domov.

Občan uviedol, že oproti OD ÚSPECH je stavba - pizzéria, ktorá je podľa jeho informácií
„čiernou stavbou“. Vyjadroval sa k tomu VMČ Západ?
Ing. Sýkorčin sa vyjadril, že táto stavba sa schvaľovala ešte v minulom volebnom období.
Primátor prisľúbil preverenie daného stavu.
P. Barčák uviedol, že podľa legislatívnych noriem VMČ Západ nemá právo vyjadrovať sa
k stavbám, ktoré sú na súkromných pozemkoch. Je možné zistiť, či je to „čierna stavba“.
Občianka – Horné Orechové požiadala, aby bolo v tejto časti zabezpečené informovanie
obyvateľov prostredníctvom vývesky, nakoľko tu nefunguje miestny rozhlas. Žiada
o označenie smeru trasy na Detské mestečko.
P. Barčák uviedol, že v jednotlivých častiach mesta je distribuované INFO, kde sú tiež
všetky potrebné informácie.
Občan položil otázku, kde je možné informovať sa na skutočnosti súvisiace s pozemkami,
nehnuteľnosťami a pod. v rámci mesta. Ide mu napr. o informácie o objekte Laugaricio.
P. Barčák informoval, že podobné informácie je možné získať na Útvare architektúry
a stratégie a Útvare majetku mesta MsÚ v Trenčíne.
P. Vavro – Ul. Široká požiadal o informácie, kedy bude zrealizovaná rekonštrukcia Ul.
Široká.
P. Barčák informoval, že rekonštrukcia uvedenej ulice je plánovaná v Rozpočte Mesta
Trenčín na rok 2007, ako súvislá údržba asfaltobetónového povrchu komunikácií bez
chodníkov.
Ing. Sýkorčin podotkol, že celková rekonštrukcia tejto ulice podľa jeho názoru neprebehne
v budúcom roku úplne / odvodnenie, chodníky, osvetlenie a pod./. Bude však riešená súvislá
údržba pozemných komunikácií na tejto ulici, o čom je uvažované i v rozpočte.
Občan uviedol, že na Ul. M.- Kišša pri zdravotnom stredisku zasahuje časť vŕby nad cestu, je
to nebezpečné pre chodcov. V minulosti sa zlomila jej časť, je potrebné upozorniť majiteľa,
aby zabezpečil údržbu stromu, aby nedošlo k poškodeniu zdravia okoloidúcich, alebo škode
na majetku.
Občan požiadal o informácie ohľadom kanalizácie na Ul. Jahodová.
Ing. Sýkorčin informoval, že Ul. Jahodová je prioritou VMČ Západ. Realizácia kanalizácie
by mala byť v tejto časti financovaná z fondov EÚ.
P. Garčka upozornil na vysypaný odpad v potoku. Požiadavka na osadenie tabule „Zákaz
sypania smetí“ bola už vyjadrená na predchádzajúcom zasadnutí VMČ Západ, doposiaľ nie je
realizovaná.

inšp. Galbavý - MsP navrhol, aby občania pri spozorovaní vysypávania smetí mimo určený
priestor kontaktovali MsP v Trenčíne, ktorá vykoná príslušné opatrenia. Osadenie
„zákazovej“ tabule ešte samo o sebe nezabráni takémuto vandalizmu.
P. Garčka upozornil na neriešenú kanalizáciu na Istebníckej ul.
Ing. Sýkorčin uviedol, že je treba najskôr vybudovať kanalizáciu a potom sa budú budovať
chodníky. V Rozpočte Mesta Trenčíne pre budúci rok realizácia kanalizácie na Istebníckej
ul. nie je zahrnutá.
P. Gračka položil otázku, ako sa bude pokračovať v riešení otázky ubytovania Rómov v tejto
mestskej časti.
Občianka sa vyjadrila, že v Záblatí, hoci je ďalej od centra mesta, sa budujú cesty i chodníky
a v Istebníku, sa nič nerieši dokonale. Cesty sú bez chodníkov a prostredie je v dezolátnom
stave.
Občianka uviedla, že je tu plno smetí, mizne zeleň, všade je odpad.
Občan upozornil na nedostatky ohľadom miestneho rozhlasu. Na Ul. M. Kišša nefungujú
rozhlasové hlásiče.

Na záver pán Martin Barčák, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť
a ukončil mimoriadne zasadnutie výboru.

Martin Barčák
predseda VMČ Západ, v.r.

Zapísala : Viera Štefulová, dňa 6.12.2006

