
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 26.9.2007 

v Kultúrnom stredisku v Záblatí  
 
Prítomní:       
poslanci: 
P. Vladimír Poruban 
P. Tomáš Vaňo 
P. Martin Barčák 
P. Mgr. Ladislav Pavlík (prišiel neskôr)     
 
Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
 
hostia: 
Mgr.František Orságh, MsP 
Mgr.Peter Vojtěch, MsP 
Tibor Hlobeň 
 

Pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril  
zasadnutie výboru.  
 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Západ 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
K bodu 2 
Predložené boli nasledovné žiadosti: 
 
1/  Žiadosť o vyjadrenie k zámene pozemkov v k.ú.Zlatoce na Brnianskej ulici – 
novovytvorená parcela č. 53/3 o výmere 141m2 vo vlastníctve Mesta Trenčín za 
novovytvorenú parc. č. 64/5 o výmere 141 m2 vo vlastníctve Q-EX a.s. Brnianska 1, Trenčín. 
O zámenu pozemkov požiadala spoločnosť Q-EX a.s. z dôvodu potreby vybudovania 
spevnenej plochy pre parkovanie vozidiel zamestnancov, obchodných partnerov 
a dodávateľov. Pozemok p.č.64/5 v k.ú.Zlatovce, ktorý ponúka spoločnosť Mestu Trenčín je 
pod chodníkom. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne prerokoval žiadosť dňa 11.9.2007 a zámenu odporúčajú 
v prípade nutnosti pre účely mesta. 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku v zmysle  predloženej  
žiadosti. 

 
2/  Žiadosť spoločnosti ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica o predĺženie nájomnej 
zmluvy uzatvorenej na prenájom pozemkov za účelom umiestnenia navigačných tabúľ: 

 
- parc.č. 1097 k.ú. Záblatie, Bratislavská ulica 1 ks 

 
   Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa 
11.9.2007 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 2 rokov. 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle 
predloženej žiadosti. 

 



 
 
Požiadavky občanov a poslancov: 
 
Občan: Požiadal, aby pracovníci Mestskej polície Trenčín robili častejšie výjazdy 
a obchôdzky v Záblatí.  
p. Orságh: Prierez jedného dňa je k dispozícii na MsP, ktorú môže občan navštíviť, aby získal 
presné informácie o tom, čo mestskí policajti v priebehu jedného dňa vykonávajú, kde sa 
pohybujú a čo zisťujú. Aj keď je mestských policajtov takmer 60, pracujú na smeny 
a najčastejšie navštevujú rizikové miesta.  V prípade potreby však do každej časti Záblatia 
určite prídu, stačí vytočiť bezplatné telefónne číslo 159. 
 
Občan: Záblatská cesta je neskolaudovaná a závadná. Požaduje obnoviť značenie 40 km/hod. 
v časti Záblatie (zóna 40), kvôli bezpečnosti občanov, otrasom, úzkym uliciam.  
Verejná zeleň v Záblatí si zaslúži finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Má výhrady 
k činnosti MsP, prejde sem tam autom, ale radi by videli, aby sa prišli pozrieť k internátu na 
zastávky o 15,20 hod. čo tam robia študenti.  
P.Vaňo reagoval, že situáciu po poslednom zasadnutí v Záblatí sledovali. Zlý stav 
komunikácie od pošty po kaplnku bol riešený na rokovaní, kde bola uznaná reklamácia, ale 
termín odstránenia závady do konca augusta nebol splnený. Zo strany poslancov 
a pracovníkov MsÚ bolo urobené maximum. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť ako 
investor stavby sa musí dohodnúť s Doprastavom Žilina, pričom by mala byť cesta do mrazov 
upravená. Chodníky v Záblatí nie je možné vybudovať, pretože cesta by nemala dostatočné 
parametre. K činnosti MsP: Obvod MČ Západ je veľmi rozľahlý, ale v prípade nahlásenia 
občanov situáciu riešia. Po nahlásení na tel.č.159 hliadka určite príde. 
 
P. Barčák odpovedal na otázku zeleň v Záblatí. Táto téma sa dá riešiť. V prípade konkrétneho 
podnetu občanov, príde pracovník MsÚ a MHSL a budú konkrétne nedostatky, alebo 
požiadavky v oblasti zelene riešiť.  
 
Občan: Poznamenal, že je potrebné prečítať odpovede na požiadavky občanov vznesené na 
predchádzajúcom zasadnutí v danej lokalite na začiatku schôdze. Ďalej hovoril o výstavbe 
urýchľovača pri univerzite o čom neboli občania Záblatia informovaní, o neporiadku, vývoze 
odpadu občanmi do kríkov, priekop a lesa, šetreniu priestupcov a dlhej odstávke elektrickej 
energie pravdepodobne kvôli natieraniu stĺpov.  
Občianka taktiež namietla, že ľudia neboli informovaní o výstavbe laboratória, a ako bola 
stavba povolená.  
 
VMČ požiada zástupcov univerzity, aby vysvetlili občanom prostredníctvom Infa, alebo na 
schôdzi funkciu urýchľovača, a aby reagovali na sťažnosti na správanie študentov.  
 
Mgr. Pavlík uviedol, že by bolo potrebné odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutí 
VMČ uverejniť vo vývesných skrinkách. 

 
Občan: Nefunguje rozhlas v Záblatí, ľudia pália bioodpad, čo je zakázané, preto navrhuje aby 
bol poskytnutý kontajner, alebo to niekto spracovával. 
Občan: Odviezol sypký materiál do zberného dvora a pani od neho žiadala stavebné povolenie 
(ohlásenie) a nevzala mu materiál do 1 m2, pričom bola nepríjemná. 
P. Barčák: Reagoval, že sprísnený režim je kvôli zneužívaniu zberného dvora napríklad 
podnikateľmi.  
Občianka: Chýba prístrešok MHD a označník pri „Fuksovi“. 
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P.Vaňo: Požiadal o provizórne riešenie tak, aby cestujúci boli informovaní o odchode 
autobusov.    
 
Občianka: Poukázala na zlý stav komunikácie Ku kyselke, ako sa to bude riešiť. Prečo úpravu 
nezaplatí podnikateľ, ktorý komunikáciu zničil.  
 
Občan: Bol predaný mestský objekt skautom. Pacienti sa ťažko dostanú na poschodie 
k lekárom. Je potrebný výťah. Sestrička imobilných pacientov je nútená očkovať na ulici. 
Objekt nie je naplno využitý. 
Poslanci odpovedali, že lekárky zostali v objekte na vlastnú žiadosť a skauti objekt využívajú 
a ich činnosť je zmysluplná.  
 
Občianka: Vývoz plastového odpadu z vriec nefunguje správne, pretože pracovníci POS 
obsah vreca vysypú a vrátia špinavé vrece. V dome smútku nefunguje rozhlas, účastníci 
pohrebu nepočujú pred domom smútku obrad. 
P.Barčák reagoval, že minulý rok vyčlenené finančné prostriedky sa nepoužili, ale v budúcom 
roku by oprava rozhlasu mala byť zrealizovaná.   
Občianka: Prečo nemôže autobus č.3 chodil až na otoč na Rybároch, najmä pre starších 
občanov je problematické prejsť k pošte alebo na Dolné Pažite. 
 
Občan:  Mamičky s malými deťmi nemajú kam ísť, bolo by potrebné vybudovať priestor na 
oddych ako na Obchodnej ulici. Záhrada pri dome správcu by po oprave strechy na objekte 
mohla slúžiť občanom aj napriek tomu, že nie je mestská.  
P.Barčák: Je potrebné z iniciatívy „urbáru“ rokovať s mestom aby bolo možné na pozemku 
inštalovať oddychové prvky a zariadenia pre deti.  
 
Občan: Zrezali mu elektrikári konáre orecha a jablone kvôli elektrickému vedeniu a nikomu 
nič nepovedali.  
P.Ing.Barčáková odpovedala, že prevádzkovateľ má právo odstrániť konáre zo stromov 
zasahujúce do  elektrického vedenia, pretože v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia je podľa platnej legislatívy zakázané vysádzať a pestovať trvalé porasty 
presahujúce výšku 3 m. 
 
Občan žiada rokovanie k veci z roku 1993, kedy bolo riešené oceňovanie pozemkov na záber 
pre diaľnicu. Vlastníkom, ktorí súhlasili s výstavbou bolo prisľúbené, že budú po skončení 
výstavby zamerané päty pozemkov. Nestalo sa tak, a dnes zameranie hraníc pozemkov je 
finančne náročné. Je to možné ešte riešiť v súčasnosti? Požaduje osadiť smetnú nádobu 
k zastávke, kde sa stretáva mládež, jestvujúci je malý. 
 
Nie sú riešené silážne jamy, kde vznikajú skládky odpadov a je to zakryté kríkmi, vhodné by 
bolo vybudovať napríklad parkovisko. Kde má ukladať popol z uhlia, pretože mu bolo 
povedané, že ho nemôže dávať do nádoby na komunálny odpad, ani vychladený. Potrebný je 
jednostranný chodník v úseku od križovatky na Ul. Pri parku po železničné priecestie, 
kanalizácia, vodovod a plyn už sú vybudované. Kamióny sa nevedia vytočiť. Ďalej 
poukazoval na množstvo husto osadených billboardov, cez ktoré už nie je vidieť Trenčín. Či 
má na to mesto dosah. 
p.Barčák reagoval na umiestňovanie billboardov, pretože VMČ Západ neschválil ani jednu 
žiadosť na osadenie veľkoplošných reklamných zariadení. Čo sa týka chodníkov nové 
povolenia zatiaľ nie sú schválené, pretože komunikácie nespĺňajú normy a neboli schválené 
na dopravnom inšpektoráte. S jediným vybudovaným chodníkom tiež nie je spokojnosť. Mal 
by sa riešiť aspoň úsek od potravín po priecestie. Ďalej konštatoval, že konkrétne otázky na 
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vývoz odpadu vieme zistiť. Na budúcom zasadnutí budú občania informovaní o reálnom 
termíne osadenia nových zastávok so smetnými nádobami. 
p.Pavlík: Hovoril o potrebe osadenia viacerých malých smetných košov.  
 
Občianka: Kedy sa bude čistiť potok a smeti vyvezené pri potoku. P.Barčák upozornil, že 
treba volať MsP na číslo 159 keď občania vidia, že niekto vysypáva smeti.  
p. Vojtěch MsP: Aj anonymné podnety polícia rieši, je potrebné nahlásiť presné miesto, ŠPZ 
auta a podobne v okamihu keď sa niečo deje (24 hodín denne). MČ Západ je rozľahlá, budú 
sa snažiť všetky veci riešiť a informovať o výsledku. MsP nemôže podľa zákona č.566/1991 
Z.z. riešiť trestné činy a prečiny, len priestupky. 
 
Občan: Na Záblatskej ulici drenážna studňa je nefunkčná, strieka z nej voda. V lokalite 
Rybáre zavlhajú rodinné domy. Povrchové a podzemná voda zatápa pivnice. Je potrebné 
vybudovat nádrže na zachytenie vody. 
Malo sa vyvolať rokovanie pretože voda splavuje do potoka hlinu z lúk v Zlatovskej doline. 
Občania poukázali na vplyv diaľnice, pretože voda z diaľnice tečie do potoka. 
p.Poruban: Pravdepodobne je systém odvodnenia pozemkov nefunkčný a nebude možné zistiť 
správcu, vlastníka.  
p.Barčák: Navrhol, aby občan oslovil poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
celkové riešenie odvodnenia územia.  
 
Požiadavky VMČ:  
Osloviť Povodie Váhu listom, aby sa postarali o vyčistenie potoka, ústiacich rigolov a 
odvodňovacích kanálov v lokalite Záblatie.  
Osadiť vianočný stromček v Záblatí už v roku 2007. 
Zistiť počet ľudí napojených na kanalizáciu v Záblatí. 
 
 

Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ poďakoval prítomným za 
účasť a ukončil zasadnutie výboru. 
 

 
Zapísala : Ing.Viera Barčáková  

     V Trenčíne dňa 4.10.2007 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Poruban 
                     predseda VMČ Západ 
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