
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 30.05.2007 

v Klube dôchodcov v Istebníku 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci 
P. Tomáš Vaňo      
Mgr. Ladislav Pavlík  
P. Vladimír Poruban 
P. Martin Barčák 
–––––––––––––––––––––––––––    
inšp. Miroslav  Galbavý – MsP v Trenčíne 
Ing. Miroslav  Šimo – MHSL, m.r.o., Trenčín 

 
Pán Tomáš Vaňo, zástupca primátora, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril  

zasadnutie výboru.  
 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Žiadosti 
4. Rôzne 
5. Záver  
 
 

K bodu 2 
 
Občania vyjadrili nasledovné požiadavky: 

- prečo je areál  MŠ otvorený do 22,00h, mládež   tu trávi čas  tak, že to ruší obyvateľov 
priľahlých domov, niektorí občania tu venčia psov, piesok v ktorom sa hrávajú deti je 
znečistený výkalmi 

- je tu zvýšený  pohyb bezdomovcov, ktorý prespávajú v kultúrnom dome, kultúrny dom 
bol 2 mesiace otvorený bez dozoru, deti vo veku 6 rokov a mladšie  sa tu voľne 
pohybovali, mohol sa tu stať úraz 

 
P. Barčák vyjadril súhlas s pripomienkami rodín, ktorí vyjadrujú sťažnosti. Navrhol, aby bola čo 
najskôr obmedzená doba využívania areálu MŠ maximálne  do 20,00h. Žiada, aby bolo toto 
zabezpečené cestou MsÚ v Trenčíne, nakoľko tento priestor nie je ihrisko ani oddychová zóna a podľa 
jeho názoru „ je to niečo, čo sa v súčasnosti trošku zneužíva“. 
Ďalším krokom by mal byť návrh riešenia využitia kultúrneho domu, v akom režime tu budú 
prevádzkované činnosti. 
 
Občania 

- stromy z areálu MŠ zasahujú konármi na chodník a tiež  na strechy domov, upchávajú 
žľaby na dažďovú vodu, treba to riešiť 

 
 
 
 
Občan, Záblatie 
 

- vyjadril nespokojnosť s tým, že mesto málo dbá na kvalitu života občanov v Zámostí, 
ktorí žijú v priemyselnej oblasti. Žijú v zóne, kde sa musia  dennodenne potýať vo 



zvýšenej miere s tým, že je tu zvýšená frekvencia  prejazdu nákladnej dopravy a s inými 
nepriaznivými vplyvmi 

- kto je zodpovedný za stav cesty, ktorý  zostal po zrealizovaní kanalizácie v Záblatí, je to 
nekvalitne odvedená práca 

 
P. Bačák sa vyjadril, že vzápätí ako sa zrealizuje oprava chodníka na Bratislavskej ul., bude firma 
STRABAG  realizovať opravy i v Záblatí. Vec je v riešení, stav cesty bol  uznaný ako závada. 
 
Občan 

- ako sa mesto stará o údržbu zelene a komunikácií v Zámostí ? Údržbu zelene si 
vykonávajú občania dlhé roky  sami. V centre mesta a na sídlisku Juh sa vykonáva údržba 
vo zvýšenej miere, prečo sa tak isto nevykonáva údržba i v Záblatí? 

-  v okruhu pri kaplnke v Záblatí by bolo vhodné zrealizovať výsadbu zelene, prostredie sa 
ničí prejazdom autobusov a hlavne kamiónovej dopravy 

- cesty sú bez chodníkov, vodiči nedodržujú povolenú rýchlosť, ohrození sú chodci, 
navrhuje zníženie povolenej rýchlosti na 40 km/h 

- treba zo stany MsP v Trenčíne vykonávať kontrolu povolenej rýchlosti v tejto lokalite 
a vykonávať obhliadky formou peších hliadok,  príp. cyklohliadok 

- vyjadril sťažnosť na to, že sa pravdepodobne zo strany MsP nedodržuje mlčanlivosť pri 
riešení priestupkov, nakoľko sa mu niekoľkokrát stalo, že po nahlásení priestupku na č. 
159 mu bol následne v krátkom čase poškodený majetok, prípadne sa dostal do konfliktu 
s priestupcom, na ktorého podal oznámenie 

 
inšp. Galbavý, MsP, informoval, že zo strany MsP v Trenčíne sú vykonané také  opatrenia, ktoré by 
mali zamedziť úniku informácií. Sťažnosť bude možné preveriť po presnom určení udalosti. 
 
Občan 

- vyjadril nespokojnosť s tým, že niekoľkokrát hliadka MsP v Trenčíne nevedela presne 
lokalizovať miesto, na ktoré bola vyslaná 

- požiadal o kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby  pohostinstva v Záblatí, kde  sa 
najmä cez víkend o 23,00 h zdržiavajú ľudia a je tu hluk, ktorý ruší obyvateľov domov 
v blízkosti pohostinstva 

- treba vyriešiť  parkovanie autobusov na otoči počas prestojov. Sú tu odstavené autobusy 
v zatáčke, ktoré blokujú prejazd. Bolo by vhodné vybudovať zastávku pri studni na otoči. 

 
P. Barčák požiadal, aby cestou ÚŽPD MsÚ v Trenčíne predložila  POS, a.s.  VMČ Západ rozpis 
termínov čistenia mestských komunikácií. Čo sa týka zníženia povolenej rýchlosti, VMČ Západ 
usiluje už dlhšiu dobu o zníženie povolenej rýchlosti na 50 km/h cestou žiadostí na ODI v Trenčíne. 
Nakoľko je ODI v Trenčíne štátny orgán, ktorý nie je podriadený Mestu Trenčín, nečinnosť 
dopravného inšpektora  sa dá  vnímať  v tomto prípade ako ignorovanie záujmov občanov, pretože 
požiadavka na zníženie povolenej  rýchlosti v tejto mestskej časti je opodstatnená. Podobný problém  
s povolenou rýchlosťou je i na Ul. Bavlnárska i na uliciach v Zlatovciach. Je treba počkať na odpoveď 
ODI v Trenčíne, kde bola zaslaná žiadosť v tejto veci. Na základe odpovede bude pristúpené 
k ďalšiemu riešeniu. 
 
inšp. Galbavý sa vyjadril k pripomienke na parkovanie autobusov v tom zmysle, že bola šoférmi 
autobusov  spísaná petícia, ktorá vylučuje zodpovednosť šoférov za vzniknuté škody na obrubníkoch. 
Podľa ich tvrdenia za tento stav nesú zodpovednosť vodiči kamiónov. Existuje i druhá skupina a to sú 
občania, ktorí tvrdia, že za poškodenie nesú zodpovednosť vodiči autobusov. V tomto prípade ide 
o tvrdenie proti tvrdeniu. Na tento stav  boli upozornení zo stany MsP v Trenčíne  šoféri, bolo 
upozornené aj  vedenie SAD, a.s. a bolo navrhnuté, aby bolo parkovanie autobusov presunuté ku 
kaplnke. 
 
Občan 



- vyjadril nespokojnosť, že v  lokalite  Istebník nie je žiadna oddychová zóna pre mladé 
rodiny, mládež, starých ľudí 

- je tu umiestnená firma FONTEX, ktorej prevádzka nesie so sebou negatívne faktory, jej 
prevádzka je zdraviu škodlivá pre obyvateľov, bola spísaná petícia na zastavenie činnosti 
tejto prevádzky a nič sa neudialo 

- bolo spísaných viacero petícií, týkali sa napríklad prevádzky azylového domu, 
umiestnenia cigánov do unimobuniek, kde nebolo vydané ani stavebné povolenie a bývajú 
v nich  aj tí, ktorí tam nemajú býva. Napriek tomu sa petíciám nevyhovelo 

- obyvatelia majú obavy žiť v tomto prostredí, nakoľko sa tu zhusťuje pohyb 
neprispôsobivých občanov, ktorí páchajú priestupky, trestné činy, zvýšil sa vandalizmus, 
ohrozená je výchova detí a je tu nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Bol prípad, kedy pri 
pokuse o krádež bicykla, došlo k napadnutiu dieťaťa. 

- prevádzkovateľ penziónu v tejto lokalite mal vybudované pri prevádzke ihrisko, ktoré 
kvôli cigánom nikto nevyužíva, prišlo tu k napadnutiu zákazníkov a v nedávnej minulosti 
aj majiteľa prevádzky. Ako sa to bude riešiť? Takýto nepriaznivý stav má vplyv na 
celkový obraz života v tejto časti mesta. Načo sa píšu petície? Ako sa stará mesto 
o potreby občanov? Prečo sa sústredila cigánska komunita na  toto jedno miesto, stupňuje 
sa ich opovážlivosť a  občan musí trpieť ich  neprispôsobivosť. 

 
P. Vaňo sa vyjadril, že chápe zložitú situáciu, ktorá nastala sústredením cigánskej komunity v tejto 
lokalite. Informoval o situácii, ktorá súvisí s nedávnym incidentom v miestnom penzióne . 
Mesto  Trenčín rieši otázku umiestnenia cigánov, podniklo kroky, ktorými by sa mal eliminovať 
negatívny dopad ich neprispôsobivosti.  Zatiaľ MsP v Trenčíne vykonáva pravidelné kontroly zmerané 
na dodržiavania zákona a je vykonávaná i   kontrola totožnosti osôb ubytovaných v unimobunkách. Je 
predpoklad, že  v blízkej budúcnosti bude problém  vyriešený iným razantnejším  spôsobom. 
V sociálnych bytoch zostanú ubytované iba rodiny, ktoré si plnia dohodnuté podmienky. 
Riešenie, ktoré sa v súvislosti s cigánmi bolo realizované, vyplývalo zo zákona a riešiť sa muselo 
s ohľadom na havarijný stav bytovky. 
 
P. Barčák vyjadril presvedčenie, že hoci bolo v minulosti Zámostie investične  poddimenzované, 
v minulom volebnom období nastal trend, ktorý by mal pokračovať i v tomto období a mal by 
smerovať k spokojnosti občanov. Týka sa to najmä nárastov investovania finančných prostriedkov, 
ktoré tu vzrástli cca 11 – násobne   oproti minulosti. Je potrebné byť trpezlivý, nie všetko sa dá 
realizovať v krátkom časovom intervale. 
 
Občianka  

- na Ul. M. Kišša pri zdravotnom stredisku súkromná  firma postavila tri bytovky. 
V projekte  sa neuvažovalo  s oddychovou zónou. Kto povoľoval projekt? 

 
Mgr. Pavlík sa vyjadril, že sa ho dotkli niektoré vyjadrenia občanov o nečinnosti poslancov za 
mestskú časť Západ. Za seba môže povedať, že kandidoval za poslanca so zámerom podieľať sa na 
riešení problémov občanov a nie profitovať s tejto funkcie finančne. 
V niektorých mestských častiach sa s  problémami, ktoré sa riešia v Zámostí nestretávajú už niekoľko 
rokov. Ešte v súčasnosti sa v tejto mestskej časti  riešia problémy s pripojením na kanalizáciu, vodu, 
riešia sa chodníky a pod. Ako povedal pán poslanec Barčák finančné prostriedky sa do tejto časti 
investovali v predchádzajúcom a súčasnom období v oveľa väčšom objeme ako v minulosti. To čo sa 
tu preinvestovalo, však nie je viditeľné vo forme parkov, výsadby,  oddychových zón a toho, čo by tu 
mohlo byť, keby neboli  v minulosti zanedbané investície do infraštruktúry. 
 
 
 
Občania, Ul. Široká 

- vyjadrili nespokojnosť s tým, že nebola splnená ich  požiadavka, aby sa zasadnutia VMČ 
Západ  zúčastnil primátor mesta 



- opätovne žiadajú riešenie svojich požiadaviek z ostatného a predchádzajúcich  zasadnutí 
VMČ Západ 

- osvetlenie sa buduje v iných častiach mesta, v Zámostí sa nerealizuje. Prečo? 
- Ul. Široká nemá prideleného mestského policajta 
- pri Penzióne ZUZANA je neporiadok, rozhádzané sú smeti, zničené smetné nádoby, 

dlažba, ktorú tu majiteľka penziónu dala vybudovať je povytŕhaná 
 
inšp. Galbavý uviedol, že majiteľka  uvedeného penziónu doposiaľ nežiadala v tejto veci MsP 
v Trenčíne o pomoc. 

 
Občianka 

- na železničnom moste je povrch chodníka  pre peších a cyklistov v zlom stave 
 
Občianka, Ul. Široká 

- požiadal o informácie, či boli vykonané poslancami obhliadky terénu, ktoré vyplynuli so 
zasadnutia VMČ Západ konaného na MsÚ v Trenčíne a  ktoré navrhoval vykonať  Mgr. 
Pavlík. Bolo by vhodné, aby sa obhliadky zúčastnil  primátor mesta. 

 
Mgr. Pavlík informoval, že cca 10 dní po ostatnom  zasadnutí VMČ Západ, ktoré sa konalo na MsÚ 
v Trenčíne, bola  za účasti poslancov tejto mestskej časti a Ing. Švajdelníka – ÚIS MsÚ v Trenčíne 
vykonaná obhliadka „najproblematickejších“ miest Zámostia. Záznam o priebehu obhliadky bol 
postúpený MsÚ v Trenčíne na riešenie.  
 
P. Barčák konštatoval, že zasadnutia VMČ Západ sa  v ostatnom čase  konali v dvojtýždňových 
intervaloch vo všetkých lokalitách mestskej časti Západ. Uvažovalo sa aj nad tým, že by sa zasadnutia 
výboru konali na jednom mieste, nakoľko vždy sú nespokojný obyvatelia niektorej časti, v ktorej sa 
zasadnutie nekoná. 
Čo sa týka  otázky neúčasti primátora mesta na zasadnutiach VMČ Západ, navrhol, aby sa vec riešila 
návštevou obyvateľov Ul. Široká  v kancelárii primátora. 
 
Mgr. Pavlík uviedol, že rekonštrukcia Ul. Široká by mala byť  riešená formou  vyčlenenia takej 
finančnej čiastky v rozpočte mesta, aby bolo možné zrealizovať kompletnú rekonštrukciu, čo sa však  
v tomto roku nebude dať úplne zrealizovať. Na jeseň tohto roku bude pripravovaný Návrh nového 
rozpočtu a bude snahou, aby v ňom  bolo vyčlenených dostatok finančných prostriedkov a riešenie 
ulice nebolo improvizované. 
 
P. Barčák sa vyjadril, že ako dočasné riešenie niektorých  už spomenutých problémov   by mohlo 
slúžiť navezenie drte do výtlkov, aby  sa netvorili v daždivom počasí mláky. 
 
Občan vyjadril názor, že finančné prostriedky, ktoré boli už v minulosti vyčlenené na rekonštrukciu 
Ul. Široká, boli presunuté na realizáciu iných investičných akcií v meste Trenčín a preto Ul. Široká 
zostáva zanedbaná. 
 
Občan 

- na Ul. Istebnícka č. 32  sú upchané kanálové vpuste, už 4 roky sa na to upozorňuje 
 
P. Barčák uviedol, že  uvedený majetok má v správe VÚC. 
 
 
 
Občianka  

- požiadala, aby sa v tejto mestskej časti uvažovalo nad vytvorením strediska, ktoré by 
slúžilo ako spoločenská miestnosť pre stretávanie sa občanov, nie je tu kde organizovať 
spoločenské podujatia a pod., je tu potrebný kultúrny dom 



- pred zastávkou pri OLD HEROLD je výtlk, je  tu sťažený prístup na zastávku 
 

Mgr. Pavlík sa vyjadril, že kultúra v mestských častiach sa riešila v minulosti  cestou kultúrnych 
stredísk. V tejto časti mesta sa kultúrne podujatia organizovali v závodných kluboch,  ktoré sa  v 90. 
rokoch vplyvom spoločenských zmien stratili svoju funkciu. Je pravdou, že za posledných  cca 15 
rokov sa kultúra z tejto časti vytratila. Podporil myšlienku vybudovania kultúrneho domu v tejto časti. 
 
P. Vaňo sa vyjadril, že kultúrny dom  by mal byť v tomto volebnom období vybudovaný, projekty sú 
pripravené. Kultúrny dom by mal slúžiť pre organizovanie spoločenských podujatí najmä pre starších 
občanov. 
 
Ing. Rožník informoval, že na prízemí kultúrneho domu by mal byť Klub dôchodcov  a služobňa MsP 
v Trenčín a na poschodí sa plánuje vybudovanie univerzálnej sály s hľadiskom, šatní, klubovní. Zatiaľ 
nie je rozhodnuté, kde bude v Zámostí umiestnené Centrum seniorov. Teoreticky by mohlo sídli na 
Vlárskej ul. vedľa zdravotného strediska. Uvažovalo sa i tom, či by bolo toto možné zrealizovať 
v objekte MŠ, avšak bez väčších investícií do prestavby a výstavby sa toto zrealizovať nedá. 
 
P. Barčák informoval, že projekt kultúrneho domu bude ešte  pripomienkovaný. 
 
Občianka poďakovala, že sa zrealizovala cesta ku kostolu. 

 
 

Ing. Rožník 
- upozornil na nedostatočnú kvalitu  opráv mestských komunikácií 
- akým spôsobom bude pokračovať realizácia verejného osvetlenia od železničného mosta 

k Zamarovciam? 
- akým spôsobom sa bude vymieňať osvetlenie v časti Istebník – Orechové? 

 
Občan 

- čo sa vyriešilo ohľadom Ul. Ľ. Stárka, kde mala byť povolená  rýchlosť 40 km/h 
- kontajner na PVC odpad, ktorý je na Ul. Ľ Stárka by mal byť uzamknutý, nakoľko tu  

často ľudia vhadzujú aj iný druh odpadu 
 
P. Vaňo informoval, že čo sa týka sťažností  ohľadom   výtlkov na Ul. Ľ. Stárka, je z rozpočtu mesta 
vyčlenená čiastka na vyasfaltovanie komunikácie v rozsahu cca 50 – 80 m v smere od cestného mosta, 
ktoré by malo byť realizované v mesiaci 7/2007. 
 
Občianka 

- upozornila, že by mali byť kontajnery na cintoríne presunuté smerom do cintorína, 
nakoľko tu je odhadzovaný  aj odpad, ktorý nepochádza z cintorína a potom nie je kam 
dať odpad na ktorý je kontajner určený 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K bodu 3 
 
Žiadosť o povolenie zmeny prevádzkového času 



 
 Názov prevádzkarne: Hostinec u Slávička   
adresa prevádzkarne: Istebnícka 21, Trenčín   
prevádzkovateľ : Jozef Horváth, 28.októbra 31, Trenčín 
navrhovaný prevádzkový čas:  pondelok až štvrtok od 09.00 hod. do 24.00 hod. 
                                                 piatok, sobota           od 09.00 hod. do 02.00 hod. 
                                                 nedeľa                       od 09.00 hod. do 24.00 hod. 
 
Doterajší prevádzkový čas bol do 22.00 hod. 
   
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci 
ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 
 
 

VMČ Západ hlasovaním 4 proti neodporučil zmenu prevádzkového času v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 

 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť a 

ukončil zasadnutie výboru. 
 
 
   

Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční na MsÚ v Trenčíne  
 dňa 27.6.2007 o 15,30 h. 

v zasadacej miestnosti č. 101 / 1. posch. MsÚ /. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Vladimír Poruban 

predseda VMČ Západ, v.r. 
 

Zapísala Viera Štefulová, dňa 8.6.2007 
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