
  

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 03.09.2014 v Klube seniorov na 
Medňanského ulici       
 

Prítomní:         Neprítomní:    
poslanci:            
p. Bc. Tomáš Vaňo                  p. Patrik Burian, ospravedlnený 
p. Martin Barčák      
p. Mgr. Ing. Josef Kolář  
garant: 
p. Ing. Viera Gugová   
hostia: 
p. Ing. Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb     
p. Miroslav Galbavý, Mestská polícia Trenčín 
p. JUDr. Šimon Cibulka, útvar právny 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov odborných útvarov MsÚ 
3. Požiadavky občanov a poslancov   

 
1. Otvorenie     
 

Zasadnutie výboru otvoril pán Bc. Tomáš Vaňo predseda VMČ a privítal všetkých zúčastnených.  
 

2. Prerokovanie materiálov odborných útvarov MsÚ 

Útvar právny predložil návrh Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2014 O dodržiavaní 
čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín. 

Návrh VZN Mesta Trenčín č.8/2014 O dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach 
zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín bol Výborom mestskej časti Západ 
prerokovaný bez pripomienok. 

 
Na prerokovanie bola predložená žiadosť o stanovisko za VMČ Západ k predaju nehnuteľnosti - 

pozemku v k. ú. Hanzlíková časť parc. č. 1120, zast. plocha vo výmere približne 135 m2 pre manželov 
Ďurencovcov a Vicenovcov za účelom scelenia pozemkov pri rodinných domoch. Výbor mestskej časti 
Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj pozemku. 

 
Predložená bola žiadosť o vyjadrenie k žiadosti SR – Železníc Slovenskej republiky o odkúpenie 

pozemku v k.ú. Hanzliková, C-KN parc.č. 806/2 zastavaná plocha o výmere 4 m2, za účelom vysporiadania 

časti pozemku potrebného pre výstavbu stavebného objektu  SO 29.38.02 Žst. Zlatovce, komunikácia 

podjazdu Ul. Brnianska v nžkm 120,060. Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil 

vyhovieť žiadosti o predaj pozemku. 

Predložená bola žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. 
Hanzlíková v C-KN: 

1. parc. č. 1457/7,   zast. plocha   vo výmere 122 m2,   
2. parc. č. 1049/28, zast. plocha   vo výmere 491 m2,   
3. parc. č. 1049/29, vodná plocha vo výmere  50 m2,   
4. parc. č. 1449/30, zast. plocha   vo výmere    6 m2, 
5. parc. č. 1455/18, zast. plocha   vo výmere    4 m2,   
pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Bratislava.   
Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti požiadala o predaj uvedených pozemkov za účelom ich 
majetkovoprávneho vysporiadania pod diaľnicou. Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil 
vyhovieť žiadosti o predaj pozemku. 
 

 Predložená bola žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti pozemkov v k.ú. 

Záblatie v C-KN: 



  

1.   parc. č. 1138/15, vodná plocha vo výmere 471 m2,   
2.   parc. č. 1138/14, vodná plocha vo výmere 105 m2,   
3.   parc. č. 1106/2,   zast. plocha   vo výmere 284 m2,   
4.   parc. č. 1106/8,   zast. plocha   vo výmere 112 m2, 
5.   parc. č. 1106/13, zast. plocha   vo výmere 125 m2, 
6.   parc. č. 1106/14, zast. plocha   vo výmere   16 m2, 
7.   parc. č. 1106/5,   zast. plocha   vo výmere   94 m2, 
8.   parc. č. 1121/1,   zast. plocha   vo výmere 674 m2, 
9.   parc. č. 1121/3,   zast. plocha   vo výmere     9 m2, 
10. parc. č. 874/20,   ost. plocha     vo výmere   59 m2,  
11. parc. č. 1042/8,   zast. plocha   vo výmere 135 m2, 
12. parc. č. 874/27,   zast. plocha   vo výmere   47 m2,  
13. parc. č. 874/28,   vodná plocha vo výmere   68 m2,  
14. parc. č. 874/31,   zast. plocha   vo výmere     6 m2,  
15. parc. č. 874/33,   ost. plocha     vo výmere   38 m2,  
16. parc. č. 1106/12, zast. plocha   vo výmere     2 m2, 
pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Bratislava.   
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj pozemkov. 
 

Predložená bola žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti - pozemku na ulici 

Hlavná v k. ú. Zlatovce C-KN časť parc. č. 1662, zast. plocha, právne zodpovedajúcej E-KN časti parc. č. 

3080/2, ost. plocha, vo výmere približne 20 m2, pre Miroslava Palkecha, Miroslava Sekeráka a Jána 

Straku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vstupu z mestskej komunikácie k svojim 

nehnuteľnostiam. Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 

pozemku. 

3. Požiadavky občanov a poslancov: 
 Občania požadujú, aby autobus č.19 doviezol pracujúcich do mesta na 6:45. Bol zrušený spoj 
z Istebníckej 7:35 a ide 7:40 z Detského mestečka. Ľudia z Istebníka sa potrebujú dostať do 8:00 do 
nemocnice. 
Pani Ondrašková cestovala MHD z Istebníka 6:42 na Legionársku prišiel autobus 6:59. Nedostala sa na 7:00 
do práce. Je potrebné posunúť odchod z Istebníka na 6:30.   
Ďalej obyvatelia poukázali na to, že 4 spoje  č. 19 končia v mestečku, preto musia vystúpiť už pri Old 
Herolde a s nákupmi aj s deťmi ísť pešo do Orechového. Tiež, že nejazdia cez víkend.  
Ďalšie požiadavky na MHD: autobus č.19 končí 13:45 a 15:20 v Detskom mestečku predĺžiť do Istebníka.  
Spoj 7:23 z Istebníka nepremáva cez prázdniny, ľudia sa potrebujú dostať do mesta aj počas prázdnin. 
Pani podotkla, či by mohli všetky autobusy č.19 končiť pri AOZ.  
Linka č.19 odchod 11:05 od AOZ jazdí do Zlatoviec cez Majerskú, ale nestojí tam. 
Bola vznesená požiadavka na zníženie rýchlosti na 30 km/h na Majerskej ulici.  
Na Vlárskej ceste bola nehoda cyklistu, ktorého zachytilo auto. Tiež by bolo dobré znížiť rýchlosť. 
Autá idúce zo Zamaroviec pri odbočení na Istebnícku z Vlárskej nemajú dobrý výhľad. Je potrebné osadiť 
zrkadlo a obmedziť rýchlosť na 40 km/h. 
Pani Hajná opätovne žiada, aby fungoval rozhlas.  
Obyvatelia požadujú verejné osvetlenie na križovatku ulíc Istebnícka Orechovská (smerom ku kostolu). 
Majerskú ulici je potrebné častejšie zametať. 
Na Jahodovej ulici stojí voda, dá sa tam kúpať. Reagoval p.Barčák: cez investičné sa bude riešiť projektová 
dokumentácia. 
Na Majerskej ulici resp. spojnici Majerskej a Istebníckej ulici sú 2 koly. Pri lisovni nie je kde zastaviť autom 
a vyložiť ovocie, koly je potrebné odstrániť. 
Kedy bude vybudovaný chodník na Istebníckej ulici v zákrute? 
Na Istebníckej ulici 101 sú hromady z výkopov nezahrnuté, je to už 6 týždňov nedokončené. 
Obyvatelia sa pýtajú kedy bude vybudovaná prečerpávačka kanalizácie. 
Na brehu z provizórneho priecestia pre peších na Kasárenskú ulicu požadujú obyvatelia osadiť aspoň 
drevené zábradlie. Ide zima pre chodcov bude problém zísť bezpečne z trate dolu na cestu. Rovnako 
v Zlatovciach. 
Kto zabezpečí zimnú údržbu na dočasných chodníkoch? 
Na Istebníckej ulici v ostrej zákrute má pani vodu na pozemku. Treba túto situáciu súrne riešiť s TSK.  
Na Chotárnej ulici je potrebné osadiť zákaz státia na jednej strane, po zatvorení podjazdu to bude 
nevyhnutné. 
Bude po ukončení nového železničného mosta zachovaný prechod po hrádzi? 
Z hrádze na Radlinského ulicu popod železnicu je teraz štrková cesta. Nedá sa po nej prejsť s kočíkom pre 
dvojičky. Cyklisti sú neohľaduplní. Je možné cestu vyasfaltovať, alebo položiť panely? 
V zime bude zjazd z hrádze neschodný. 



  

Ďalej bola vznesená požiadavka na osvetlenie cesty pod mostom (pri Váhu). 
Vodiči si skracujú cestu do Zamaroviec. Keď prejdú pod podjazd odbočia doprava na M.Kišša, čím sa vyhnú 
križovatke Vlárska Istebnícka. Obyvatelia požadujú osadiť Na Ulicu Michala Kišša smerom na Vlársku cestu 
do Zamaroviec značku prejazd zakázaný.  
 

Na záver pán Bc. Tomáš Vaňo, predseda VMČ poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na 
zasadnutie VMČ, ktoré sa bude konať 24.9. v Základnej škole Veľkomoravská.   
 
Zapísala: Ing. Viera Gugová  
V Trenčíne dňa 10.9.2014 

  
       Bc. Tomáš Vaňo 
    predseda VMČ Západ 


