
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 22. februára 2006 
na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci 
Ing.Anto Boc      P. Martin Barčák 
Ing. Štefan Sýkorčin     P. Vladimír Poruban 
–––––––––––––––––––––––––––    
p.  Miroslav Galbavý, MsP 
Ing. Erika Vravková – riaditeľka MHSL, m.r.o., Trenčín 
Bc. Viera Štefulová, zapisovateľka   
    
 

Ing. Anton Boc, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, 
ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslanov a  občanov 
3. Žiadosti  
4. Rôzne  
5. Záver 
 

2. Požiadavky  poslancov a občanov 
 

Ing. Sýkorčin – informoval o plnení požiadaviek vznesených na predchádzajúcich 
zasadnutiach VMČ Západ. 
 
1. Požiadavka na úpravu trasy autobusovej linky č. 13 v smere Záblatie – Ul. Staničná – 
OD Úspech – IV. ZŠ – Ul. Bratislavská . 

Takéto riešenie by bolo vhodné, nakoľko by to bol vyťažený spoj. 
Žiadosť bola postúpená SAD, a.s. a ďalšie podrobnosti budú známe po rokovaniach, 
ktoré prebehnú. 
 
2. Požiadavka na úpravu povolenej rýchlosti na 40 km/hod. v zóne Záblatskej ul. 

Vec je v riešení, je vyvolané rokovanie za účasti ODI v Trenčíne, správcov ciest, 
Mesta Trenčín, kde sa bude rozhodovať o tejto požiadavke. Lokalita Záblatie je riešená 
zastaralým spôsobom, čo sa týka chodníkov je tu  nevyhovujúci stav. 
 
3. Sťažnosť na prepady na vozovkách po realizácii inv. akcie – kanalizácia v Záblatí. 

Je možné do 30.6.2006 navrhnúť odstránenie kolaudačných závad. Mesto 
Trenčín bude v rokovaniach so zainteresovanými subjektmi žiadať  odstránenie závad 
spôsobených touto akciou. Informácie budú podané na rokovaní budú prizvaní poslanci  
VMČ Západ. 
 



4.  Požiadavka vedenia základnej školy  a vedenia TUAD na zmenu trasy  autobusovej 
linky. Vzhľadom k tomu, že do ZŠ i na TUAD dochádzajú žiaci a študenti z okolitých obcí 
a musia vystupovať na zastávkach na Ul. Bratislavská. Musia prechádzať cez túto 
frekventovanú ulicu a cez železničné priecestie. Bolo by veľmi vhodné zmeniť trasu autobusu 
cez  Záblatie – Zlatovce, kde by vystupovali študenti TUAD a žiaci ZŠ Na dolinách. Ide 
o spoj linky Štvrtok nad Váhom- Trenčín s odchodom o 6.42 h. zo Štvrtku nad Váhom. 
 Vec je v riešení. 
 
5. Požiadavka na odstránenie poruchy mestského rozhlasu v Záblatí. 
 Podľa vyjadrenia MHSL, m.r.o., Trenčín bude oprava realizovaná do 30.4.2006 
v rozsahu schválených finančných prostriedkov rozpočtu na rok 2006. 
 
 
P. Leštinský – požiadal o skrátenie intervalu vývozu  plastového odpadu / žlté kontajnery/ na 
interval po 2 týždňoch. 
V rámci prerozdeľovania finančných prostriedkov pri realizácii opráv ciest žiada 
zrekonštruovať cesty a chodníky na sídlisku Kvetná - okolo kotolne, zrekonštruovať plochu 
parkoviska a chodníka smerom k LIDL-u / položiť dlažbu /. 
 
Ing. Boc – vyjadril sa, že je plánovaná rekonštrukcia ciest na sídlisku Kvetná. Čo sa týka 
cyklu vývozu odpadu plastov po rokovaní s POS, a.s. je dohodnuté, že vývoz bude prebiehať 
v dvojtýždňových intervaloch. 
 
P. Faltička – vyjadril nespokojnosť s odpoveďou, ktorá mu bola zaslaná po jeho sťažnosti, 
ktorú zaslal prostredníctvom INFO. V odpovedi na jeho  sťažnosť týkajúcu sa    zabezpečenia 
zimnej údržby pozemných komunikácií v lokalite Ul. Staničná nie je uvedené, akým 
spôsobom sa bude vec riešiť.  
Pri odhŕňaní snehu sa stáva, že odhŕňač nahrnie sneh na chodníky. Navrhol, aby sa 
v kalamitných situáciách „zjednosmernila“ premávka v rizikových úsekoch ciest. Uviedol 
niekoľko spôsobov riešenia uvedenej situácie. 
Žiada, aby boli označené kanálové vpuste, aby bolo možné ľahšie identifikovať tieto miesta 
a priebežne  ich uvoľňovať. Zabránilo by sa kalamitným situáciám pri topení snehu. 
 
Ing. Boc – reagoval, že čo sa týka zimnej údržby bolo veľa problémov. Súhlasí s návrhom, že 
v čase kalamitnej situácie v zimnom období by bolo vhodné na určitý čas upraviť dopravným 
značením komunikácie tak, aby bola zabezpečená jednosmerná premávka v niektorých 
úsekoch a vodiči by sa vyhli kolíziám. 
 
Ing. Sýkorčin – podotkol, že takáto zmena dopravy by vyžadovala vypracovanie  projektu, 
ktorý by riešil úpravu premávky na pozemných komunikáciách / jednosmerky / v období  
kalamitnej situácie. Takéto riešenie je však finančne nákladné. 
Vyjadril nespokojnosť s tým, že občania, ktorí sú vlastníkmi garáží a odstavných plôch pri 
rodinných domoch  nechávajú autá odstavené na komunikáciách, čím bránia v premávke iným 
vozidlám a možnosti vykonávania zimnej údržby. 
 
P. Zapaľačová – požiadala o informácie, či odpratávanie snehu na území mesta Trenčín 
zabezpečuje firma, alebo sú využitý pre túto prácu i nezamestnaní v rámci aktivačných prác. 
 



Ing. Vravková -  informovala, že MHSL, m.r.o., Trenčín je celoplošne pre územie mesta 
Trenčín správcom komunikácií. Práce pri zimnej údržbe  v časti Zámostie, Záblatie 
vykonávajú pre MHSL, m.r.o., Trenčín  2 subjekty. 
MHSL, mr.o., Trenčín má od začiatku roka 2006 požiadavku na 36 nezamestnaných v rámci 
aktivačných prác. Úrad práce zabezpečil pre organizáciu cca 12-13 nezamestnaných občanov, 
nahlásených je 31. Požiadavka organizácie presahuje možnosť úradu práce. 
Pracovná doba nezamestnaných zaradených do aktivačných prác je rozdelená do 4, 5 a 6 
hodinovej pracovnej doby.  
Nezamestnaní zaradení do aktivačných prác sú pravidelne kontrolovaní dispečerom, 
spolupráca je však náročná, nakoľko i po osobnej kontrole vedenia organizácie bolo zistené zo 
strany nezamestnaných nedodržanie pracovnej disciplíny.  
 
P. Okuliar  – požiadal o informácie o prepojení  častí mesta Istebník – Orechové – Sihoť 
školským autobusový spojom. Bolo už  v tejto veci rokovanie so SAD, a.s. Trenčín? 
 
Ing. Boc – uviedol, že  Mesto Trenčín požiadalo SAD, a. s  Trenčín, aby vypracovala  návrh 
podľa požiadaviek Mesta Trenčín. 
Prebieha rokovanie o zabezpečení  autobusového spojenia medzi Zamarovcami a centrom 
mesta, taktiež medzi Záblatím – Zlatovskou ul.- smerom k Nemocnici s poliklinikou. 
Mesto Trenčín zadalo SAD, a.s. Trenčín vypracovanie návrhu na prevádzku nočného spoja. 
Predpokladá sa, že skúšobná prevádzka začne v septembri 2006. 
 
P. Lagin – požiadal o orezanie príp.  výrub smrekov pri obytnom 5 - poschodovom dome za 
OD Úspech. Stromy boli vysadené v minulosti a v súčasnej dobe tienia  bytom v nízkych 
podlažiach  na východnej časti domu. 
Požiadal o osadenie kontajneru na PET odpad pri OD Úspech a úpravu cesty  na 
Veľkomoravskej ulici od IV. ZŠ po ihrisko, ktorá je rozbitá. Hromadí sa tu voda po topení 
snehu a  po dažďoch. 
 
Ing. Sýkorčin – odporučil, aby bola spísaná petícia obyvateľmi domu o súhlase  s výrubom 
smrekov. Výruby stromov sa môžu vykonávať do 31.3. 
 
Ing. Vravková – informovala o postupe pri podávaní žiadosti na výrub stromov. Je potrebné 
spísať žiadosť,  pripojiť podpisy dotknutých občanov a odoslať ju na MsÚ v Trenčíne – útvar 
životného prostredia a dopravy. Po obhliadke miesta pracovníkmi ÚŽPD MsÚ , MHSL, 
m.r.o., Trenčín  a zástupcom bytového domu bude posúdená žiadosť / či sa bude jednať 
o výrub, alebo orez, príp. iné/. Po vydaní povolenia výrubu stromov vykonajú pracovníci 
MHSL, m.r.o., Trenčín potrebné práce. 
 
Ing. Boc – doplnil, že POS, a.s. pripravuje návrh umiestnenia kontajnerov na PET odpad. 
Kontajnery budú rozmiestnené celoplošne na území mesta. 
Oprava zmienenej cesty sa bude realizovať 
 
Ing. Sýkorčin -  sa vyjadril, že by bola vhodná celková rekonštrukcia cesty vrátane výrubu 
stromov na chodníkoch. 
 
P. Hraboš – požiadal, či by nebolo možné osadiť v Zámostí informačné tabule, aby sa 
občania vedeli zorientovať kde je ktorá ulica. 



V časti jednosmernej ulice pri OD Úspech dochádza k prejazdu nákladnej dopravy po 
trávniku, blato fŕka na zastávku BUS pri OD Úspech. Je to spôsobené tým, že v jednosmernej 
ulici stoja zaparkované autá a nákladná doprava nemá dostatok miesta na prejazd. Ľudia 
stojaci na zastávke sú nútení stáť v takto znečisťovanom priestore. Nebolo by vhodné rozšíriť 
cestu, príp. osadiť dopravné značenie zakazujúce parkovanie vozidlám v uvedenom priestore? 
Na Ul. Kožušníckej je potrebné zabezpečiť úpravu živých plotov. Konáre zasahujú na 
chodník, je to nepríjemné pre chodcov. 
Požiadal o informácie k výstavbe bytoviek na Kožušníckej ulici. 
 
Ing. Sýkorčin – informoval o výstavke  30 bytových jednotiek na Kožušníckej ulici. Ide 
o nájomné byty, ktoré budú vlastníctvom Mesta Trenčín 
 
P. Zapaľačová – spýtala sa, či pri bytovkách je plánovaná výstavba garáží? 
 
Ing. Boc – odvolal sa na predošlé vyjadrenia primátora, že čo sa týka parkovacích miest 
stavebné povolenia budú vydávané po splnení noriem Slovenskej technickej inšpekcie.  
 
Ing. Sýkorčin – informoval, že každé projekčné riešenie v územnom pláne je možné preveriť 
si na útvare architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne. 
 
P. Hraboš – upozornil, že na chodníku medzi Kožušníckou a Zlatovskou ul. je skládka 
odpadu. Upozornené na túto skutočnosť bolo  už pred 2 rokmi. Je treba vyčistiť toto 
priestranstvo. 
 
P. Zapaľačová – sa spýtala, či by priestor  pri ČIPRE nebolo vhodné využiť ako parkovisko 
pre MEDIK CENTRUM? 
 
Ing. Boc – informoval  o rokovaniach s MEDIK CENTROM. Mesto Trenčín bude rokovať 
o predaji príp. prenájme tohto priestoru, spracúva sa projektová dokumentácia. 
V projekte je naznačený  i prechod cez toto parkovisko. 
 
 

Vzhľadom na neúčasť 2 poslancov VMČ Západ na zasadnutí dňa 22.2.2006 sa 
prerokovanie písomných žiadostí uskutočnilo 23.2.2006 na MsÚ v Trenčíne. 
 

3. Žiadosti 
 

Žiadosť spoločnosti ALFA reklama, s.r.o. o prenájom pozemku časť parc. č. 1097 
v k.ú. Záblatie za účelom umiestnenia 1 ks bilboardu. 
Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ a Útvar architektúry a stratégie dňa 7.2.2006 
odporučil prenájom pozemku na dobu 2 rokov. 
 

VMČ Západ hlasovaním 4 proti neodporučil prenájom pozemku pre ALFA 
reklama, s.r.o., v zmysle predloženej žiadosti. 
 
P. Barčák – predložil ústnu požiadavku, aby útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne čo 
najskôr vypracoval  komplexný návrh riešenia umiestnenia reklamných  zariadení, bilboardov 
na území mesta Trenčín. 
 



Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční  dňa 29. 3. 2006  o 15,30 h.    
                    v zasadacej miestnosti č. 101 / 1 poschodie MsÚ/. 

 
 
 
 
 

                  Martin Barčák 
       predseda VMČ Západ, v.r. 
 
 

Zapísala : Bc. Viera Štefulová, dňa 24.2.2006 


