
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 24. apríla 2002 v Kultúrnom dome v Záblatí   

  Prítomní:     Neprítomný :  
Mgr. Ladislav Pavlík  
Rastislav Machunka  
Vladmír Poruban  
Mgr. Viktor Hlavá� 
 
Ing. Mária Pauschová, garant 
VM� Západ 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 

  

Ing. Miroslav Maxon  
P. Peter Brabec   

P. Rastislav Machunka, �len VM� Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru, nako�ko Mgr. 
Pavlík, predseda VM� sa neskôr dostavil na zasadnutie.  
P r o g r a m:  
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM� Západ, konaného d�a 30.1.2002 v Kultúrnom 
dome v Záblatí 
2. Požiadavky ob�anov  
3. Žiadosti  
4. Požiadavky �lenov VM� Západ  
 
 
 
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM� Západ, konaného d�a 30.1.2002 v 
Kultúrnom dome v Záblatí 
 
P. Machunka pre�ítal odpovede na predmetné požiadavky. K nasledovnej odpovedi zaujal VM� Západ 
stanovisko: 
 
- požiadavka p. Brabca "viackrát interpeloval vy�istenie potoka v Záblatí. Žiada zvola� rokovanie s riadite�om 
Povodia Váhu. Tak isto neporiadok po pálení pneumatík nikto neo�istil napriek žiadosti RNDr. Šandoru, vedúceho 
odboru ŽP".  
Odpove� od RNDr. Šandoru z 22.2.2002: MsÚ v Tren�íne, odbor ŽP zvolá rokovanie za ú�asti zástupcov 
Povodia Váhu a �lenov VM� Západ. Pozvánka bude zaslaná na VM� Západ.  
 
VM� Západ napriek tomu, že uplynuli už 2 mesiace a s�úbené rokovanie sa neuskuto�nilo, požaduje od 
RNDr. Šandoru, aby sa uskuto�nilo tak, ako pris�úbil vo svojom liste zo d�a 22.2.2002 najneskôr do 30 
dní.  
 
2. Požiadavky ob�anov  
 
P. Falti�ka opätovne upozornil, že �o sa týka benzínovej pumpy na Stani�nej ulici, obsah jej nadzemnej nádrže je 
štvornásobne vä�ší ako tej, ktorá vybuchla v nede�u ráno na Kasárenskej ul. Nikto ob�anov neinformoval, ako je 
zaistená ich bezpe�nos� a všetko �o s tým súvisí. Taktiež sa ich nikto nepýtal, aký názor majú na výstavbu tejto 
benzínovej pumpy.  
Mgr. Pavlík pre�ítal odpove� na túto požiadavku, benzínová pumpa je postavená v súlade so všetkými 
bezpe�nostnými a inými predpismi, vyhovuje všetkým normám, nie je tam žiaden problém, pre ktorý by sa mala 
zruši�. �o sa týka výbuchu na Kasárenskej ulici, nevznikol dôsledkom nedodržania bezpe�nostných predpisov a 
noriem, ktoré sú používané pri inštalovaní a budovaní týchto vecí, ale s najvä�šou pravdepodobnos�ou 
dôsledkom zlyhania �udského faktora.  
 
P. Falti�ka sa vyjadril, že túto odpove� nepovažuje na dostato�nú, pretože ob�ania stále nevedia, ako je to 
zaistené. Žiada riadnu odpove� v tom zmysle, ako je to zabezpe�ené proti úmyselnému zapáleniu a explózii.  
Upozornil, že pred 2 mesiaci bola zverejnená informácia, že sa má za�a� stava� �isti�ka odpadových vôd. Pýta sa 
však, pre�o sa s výstavbou ešte neza�alo. Táto akcia má by� dotovaná 80 miliónami eur a údajne tieto peniaze 
prepadnú, ak sa neza�nú používa� na daný ú�el.  
P. Machunka vysvetlil, že tieto peniaze neprepadnú, pretože ešte neboli poukázané na ú�et Mesta Tren�ín ani 
TVK, a.s. a tiež poukázal na dôvody, kvôli ktorým bola oddialená aj realizácia tejto investi�nej akcie. Predpokladá, 
že tento rok sa významným spôsobom rozbehnú práce na tejto investi�nej akcii.  
 
P. Fra�o: 
- poznamenal, že na poslednom VM� v Záblatí mu bolo pris�úbené od Ing. Mažára, že dostane písomnú odpove� 
na to, �i bola do projektovej dokumentácie zakreslená kanaliza�ná prípojka na Záblatie. Opätovne žiada 
odpove�, �i tam vôbec bola táto prípojka zakreslená.  



P. Machunka si myslí, že to tam zahrnuté nie je.  
- už x krát bolo ob�anom pris�úbené, že bude chodi� zametacie auto aj do Záblatia.  
Mgr. Pavlík zodpovedal, že vo vývesnej skrinke VM� bol vyvesený rozpis kedy, v ktorých d�och jazdí zametacie 
auto do Záblatia, aby si ob�ania mali možnos� skontrolova�, �i naozaj jazdí.  
p. Spa�ek, zástupca MHT, doplnil, že zametacie autá chodia 24 hodín denne.  
 
VM� Západ žiada MHT, m.p.o., aby do 7 dní bola vy�istená mestská �as� Záblatie.  
 
P. Kotrha sa informoval, �o majú ob�ania robi� s plnými žumpami.  
P. Machunka zodpovedal, že vývoz žúmp je bežná podnikate�ská �innos�, ktorú vykonávajú rôzne subjekty na 
území mesta Tren�ín.  
 
VM� Západ žiada MsÚ spracova� databázu firiem aj s kontaktmi (telefónne �ísla a adresy), ktoré sú 
schopné zabezpe�i� vývoz žúmp a umiestni� túto informáciu do 14 dní vo vývesných skrinkách.  
 
Ob�ianka upozornila, že v Záblatí nie sú chodníky, �udia majú problémy prechádza� po ceste, pretože po nej 
jazdia nákladné vozidlá a je to nebezpe�né.  
P. Machunka poukázal na to, že najpál�ivejší problém s chodníkom je na Vlárskej ceste, kde je ove�a vä�šia 
hustota premávky ako v Záblatí a poslancom sa nedarí presadi� vybudovanie tohto chodníka. Poznamenal, že v 
budúcnosti sa postupne budú budova� chodníky v okrajových �astiach.  
 
Ob�ianka upozornila, že domy na ul. Dolné Pažite sú popraskané zvonku aj zvnútra kvôli výstavbe dia�nice, 
doposia� sa však na to nikto neprišiel pozrie�.  
Mgr. Hlavá� zodpovedal, že Ing. Mažár oslovil Slovenskú správu ciest, ktorá pris�úbila, že napraví chyby, ktoré 
sa stali v priebehu výstavby dia�nice.  
Mgr. Pavlík pre�ítal list z SSC, na ktorú sa obrátil Ing. Mažár a následne jeho reakciu na túto odpove�, v ktorej 
ubezpe�uje, že hne� ako bude možné osobné stretnutie s generálnym riadite�om SSC, prerokuje �alší postup 
vybavenia týchto žiadostí a poskytne informáciu o tomto rokovaní.  
 
P. Bohuš upozornil: 
- podchod pod dia�nicou v Záblatí - je to nedokon�ená robota od SSC, je tam nebezpe�ná jama a ve�mi úzky 
prechod, širší po�nohospodársky stroj tadia� neprejde.  
VM� Západ žiada Slovenskú správu ciest ako vlastníka stavby a investora, pokia� sa týka nedokon�ených 
prác, aby k tejto záležitosti zaujal stanovisko.  
- na za�iatku Po�nohospodárskej ul. sú vylámané ve�ké kryhy, je potrebné ich zaasfaltova�.  
 
P. Kotrha upozornil, že každé ráno ide z Doprastavu cez Záblatie 25-30 tonový valec, ktorý by pod�a vyhlášky 
nemal �o na štátnej ceste robi�, o 16.00 hod. ide zase spä�. Požiadal, aby MsP urobila kontrolu v tejto veci.  
 
P. Janiš sa informoval, �i sa uvažuje o výstavbe výrobných zariadení medzi železnicou a hradzkou oproti 
cintorína, pretože je záujem odkúpi� súkromné pozemky od ob�anov.  
P. Machunka zodpovedal, že z rozpo�tu mesta sa ni� takéto budova� nebude, je to rozhodne privátna akcia. Je 
na ob�anoch ako vlastníkoch pozemkov, �i odpredajú pozemky niekomu. �o sa týka generelu, je to priemyselná 
zóna a ak tam bude chcie� niekto nie�o postavi�, �o bude ekologicky únosné, tak nikto mu v tom bráni� nemôže.  
 
P. Janiš požiadal o informáciu, �o sa plánuje v budúcnosti robi� na území m.�. Západ.  
P. Machunka zodpovedal, že �o sa týka investi�ných akcií v m.�. Západ, podarilo sa kone�ne zaradi� do rozpo�tu 
výstavbu vodovodu Horné Orechové, v rámci Záblatia sa pripravuje dokon�enie kultúrneho domu a výstavba 
sociálnych bytov na ul. Kasárenská.  
 
 
3. Žiadosti:  
 
1/ žiados� spol. s r.o. AuTOY, Bratislavská 1211, Tren�ín o predaj �asti pozemku parc. �. 662 zastavaná plocha s 
celkovou výmerou 836 m2 v k.ú. Hanzlíkovská, z ktorej predmetom prevodu je cca 225 m2, �o bude upresnené 
geometrickým plánom. Ú�elom prevodu vlastníctva je vybudovanie parkoviska.  
 
VM� Západ hlasovaním 4 za odporu�il spol. s r.o. AuTOY, Bratislavská 1211, Tren�ín predaj �asti 
pozemku parc. �. 662 v k.ú. Hanzlíkovská, v zmysle predloženej žiadosti.  
 
2/ žiados� MUDr. Jozefa Han�uláka a manž, o predaj pozemku parc. �. 884 záhrada s výmerou 11 m2, v k.ú. 
Zlatovce, za ú�elom usporiadania jestvujúcej záhrady. Uvedený pozemok užíva bez právneho titulu.  
 
VM� Západ hlasovaním 4 za odporu�il predaj pozemku parc. �. 884 záhrada s výmerou 11 m2, v k.ú. 
Zlatovce, MUDr. Jozefovi Han�ulákovi a manž., v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 



3/ výzva Jozefovi Gagovi a manž. na odkúpenie pozemku parc. �. 889 záhrada s výmerou 24 m2 v k.ú. Zlatovce, 
za ú�elom usporiadania jestvujúcej záhrady. Uvedený pozemok užíva bez právneho titulu.  
 
VM� Západ hlasovaním 4 za odporu�il výzvu Jozefovi Gagovi a manž. na odkúpenie pozemku parc. �. 889 
záhrada s výmerou 24 m2 v k.ú. Zlatovce.  
 
 
4. Požiadavky �lenov VM� Západ  
 
Mgr. Hlavá�: 
- poznamenal, že bolo zistené, že pozemok ved�a chodníka ako sa ide k AOZ, kde je prales sliviek, patrí štátu. 
Preto požiadal MsÚ, aby oslovil vlastníka pozemku, aby prales zlikvidoval, alebo prenajal niekomu ako ro�u, alebo 
našiel iné riešenie.  
- tiež bolo zistené, že detské ihrisko na konci Hlavnej ul. je na súkromnom pozemku, jeho majite� požiadal o 
vrátenie pozemku. Preto navrhol, ak by to bolo možné, aby sa hracie prvky z tohto detského ihriska odviezli na 
miesto za krížom na starom cintoríne v Zlatovciach, mohol by sa tam urobi� 20 m živý plot a za tým je dostatok 
priestoru, aby sa tam umiestnilo detské ihrisko.  
 
P. Poruban požiadal zaasfaltova� Kožušnícku ul.  
 
 
Na záver Mgr. Ladislav Pavlík, predseda VM� Západ po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie 
výboru.  
Nasledujúce zasadnutie VM� Západ sa uskuto�ní d�a 29.5.2002 o 16.00 hod. v reštaurácii Bianka.  
 
 
 
Mgr. Ladislav Pavlík 
predseda VM� Západ  
D�a: 30.4.2002  
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, 29.4.2002  

 


