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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 25.11.2009 v Kultúrnom stredisku 
Záblatie. 

 

Prítomní:         
poslanci:         

p. Vladimír Poruban   

p. Tomáš Vaňo  

p. Martin Barčák 

p. Mgr. Ladislav Pavlík 

hosť:,Bc. Zdeno Marousek, zástupca náčelníka MsP 

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
       Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.  

Na zasadnutie VMČ neboli predložené na prerokovanie žiadne žiadosti útvaru majetku 
mesta.  

Po privítaní prečítal reakcie na požiadavky občanov z posledného zasadnutia VMČ v Záblatí.  

Oprava strechy domu smútku a plotu cintorína je charakterizovaná ako investičná akcia, 
finančné prostriedky sú vyčlenené v rozpočte na rok 2010.  

Otázka priemyselného parku – pokosenie bolo realizované a uhradené.   

Hlavná komunikácia od Pošty sa mala opravovať tento rok, vzhľadom na počasie sa bude 
realizovať v marci – apríli 2110.  Realizátorom akcie bude Doprastav. 

Aktuálne požiadavky poslancov a ob čanov:  

P. Brabec : 

Zariadenie kultúrneho strediska v Záblatí je nevyhovujúce. Vyše roka je pokazená varná 
stolica, elektrický sporáka, elektrická rúra. Neide o veľké finančné prostriedky. 

Je potrebné dotiahnuť ukončenie investičnej akcie rekonštrukcie objektu (vrátane zariadenia 
kuchyne) zverením do správy, tak ako rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.  

Vodorovné dopravné značenie cesty pri cintoríne je nevyhovujúce.  

Už 3,5 roka sa vyberá prístrešok autobusovej zastávky v Záblatí, doteraz to nie je doriešené.  
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p. Bar čák informoval o zvolení Mgr. Pavlíka ako poslanca do VÚC a zároveň mu 
pogratuloval. 

Pani 
Na Palackého ulici bol vyznačený zákaz stánia. Prečo to bolo upravené a kto spravuje 
parkoviská v Trenčíne. 
 
MsP- p. Marousek:  Vyznačenie dopravného značenia určuje zákon č. 8/2009 a bolo 
realizované z dôvodu, že tu dochádzalo ku kolíziám.  
 
p. Vaňo:  Parkoviská v meste Trenčín spravuje akciová spoločnosť Trenčianska parkovacia 
spoločnosť – správna a dozorná rada je zvolená mestským zastupiteľstvom.  
Údržba parkovísk niečo stojí. Použitie výnosu z parkovísk je presne stanovené a výlučne 
určené na zveľaďovanie parkovísk a riešenie parkovania. 
Správa parkovísk bola ponúknutá i súkromným firmám, nikto neprejavil záujem.   
 
p. Bar čák:  Druhá vec je stanovenie ceny parkovného.  
Zároveň je známa aktivita majiteľov obchodov smerujúca ku skráteniu doby spoplatnenia 
denne do 14.00 – 15.00.  
Výsledkom spoplatnenia je ten, že sa parkovanie z centra presunulo ku krytej plavárni a pred 
športovú halu, kde sa v súčasnosti nedá pohnúť.  
 
p. Vaňo: Problém parkovania na ulici Ku kyselke pred areálom Trenčianskej univerzity. 
Pripravuje sa úprava krajnice makadamom na jednej strane pre parkovanie a zákaz státia po 
druhej strane cesty. Tým sa zabezpečí priechodnosť komunikácie. 
S pánom dekanom fakulty mechatroniky preberali i možnosť parkovania v areáli školy. 
Jestvujúce kapacity postačujú len pre zamestnancov univerzity, na riešenie parkovania 
poslucháčov v areáli nemá univerzita prostriedky.  
 
MsP- p. Marousek : Živelné parkovanie pri športovej hale sa upraví. Pripravuje sa dopravná 
štúdia, ktorá vodorovným dopravným značením zabezpečí organizovanie parkovania.  
 
p. Sykor čin  – Pri zriadení vysokej školy by mali byť požiadavky na parkovanie v areáli 
univerzity.  
 
p. Pavlík: Problém parkovania nebude v meste vyriešený nikdy. Je nedostatok plôch a 
pozemky sú príliš drahé. 
 
p. Bar čák: V súčasnosti je potrebné využívať všetky rezervy, aktivity developerov. Pri nových 
stavbách je potrebné nekompromisne požadovať zabezpečenie parkovacích miest na 
vlastnom pozemku. Je potrebné zistiť, či nie je možné schváliť VZN, ktoré by boli ohľadom 
zriaďovania parkovacích miest ešte prísnejšie ako normy a vyhlášky.  
 
p. Guga:  Pri posudzovaní projektovej dokumentácie požadujeme prepočet parkovacích 
miest v zmysle vyhlášky a normy, pričom pri bytových domoch je požiadavka min. 1 
parkovacie miesto na byt.  
 
pán:  Majerská ulica križovatka s Jahodovou – stačia 2-3 autá a cesta je upchatá. Ak idú 
k zubárovi, nech parkujú vo dvore. Je potrebné pozrieť kolaudačné rozhodnutie. 
MsP – p. Marousek : Zistíme skutočnosti na stavebnom úrade a na budúcom zasadnutí VMČ 
budeme informovať. 
 
p. Brabec : Pri budove sociálnej poisťovne a budove samosprávneho kraja nie je možné 
zaparkovať.  Kde má napríklad invalid zaparkovať? 
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Pani:  Do akého dátumu bude realizovaná úprava parkovania na ulici Ku kyselke pri 
univerzite? 
p. Vaňo: Uvažuje sa s úpravou komunikácie štrkom do polovice decembra. 
 
Pani:   Čo sa plánuje s objektom bývalého hotela Laugaricio? 
p. Vaňo: Vlastníkom objektu je súkromný subjekt, v poslednom období sa priestory upravujú 
na kancelárie, celý objekt sa dáva do poriadku. Späť na hotel nie je možné objekt 
zrekonštruovať. Mesto na prerábku okrem usmernenia architektonického riešenia nemá 
vplyv. 
p. Bar čák: Majiteľ sa o objekt nestará, a má veľké príjmy za nevkusnú reklamu. Ak majiteľ 
nebude objekt udržiavať, nebude mať ani príjem z reklamy.  
 
Pani : Otázka jamy pri ODA: 
p. Vaňo: Zhrnul históriu vzniku problému, informoval o súčasnom riešení – Pôvodný investor 
sa vzhľadom na problémy a kolíziu s nájdenou pamiatkou vzdal realizácie, podľa nového 
návrhu sa uvažuje s úpravou projektu, pričom sa pamiatka zachová, zväčší sa podlažnosť 
objektu na 4 podzemné podlažia a zároveň zostane na povrchu voľná predláždená plocha. 
Do budúceho VMČ dám informáciu o ďalšom postupe.   
 
Pán: Keď sa už niečo robí a pamiatky sa chránia, je potrebné to dotiahnuť do konca 
a prezentovať pamiatku nejakým popisom a nákresom. Napríklad zvyšok múru v podchode 
na Hasičskej ulici alebo základy kláštora pod ČSOB. 
 
p. Bar čák: Za chvíľu sú vianočné trhy. Súčasný rozsah trhov je obmedzený rozhodnutím 
MsR, v centre je povolený len predaj remeselníckych výrobkov. Odporúča väčší rozsah trhov, 
mali by byť kdekoľvek. Oživilo by to centrum. Prosí kolegov poslancov o podporu tejto 
myšlienky. 
 

Členovia VMČ Západ mimo zápis týmto požiadali p. Vaňu, aby oslovil pána primátora 
ohľadom možnosti rozšírenia príležitostného stánkového predaja.  
 
p. Pavlík : Má predstavu o vytvorení zlatej uličky na Matúšovej ulici.   
 
Otázka Modernizácie železničnej trate. 
p. Vaňo poskytol najnovšie informácie týkajúce sa MŽT: 
Začiatok realizácie modernizácie úseku železnice v meste Trenčín sa stanovil na jar 2010, 
pričom nový most je najväčšia stavba. Prioritne sa začne budovať podjazd Brnianska ul. – 
má byť do roka hotová. Potom príde na rad vybudovanie podjazdu na ulici Vlárskej pri Old 
Herolde. Doprava sa počas výstavby presmeruje cez Zlatovce. Po jeho vybudovaní 
a vybudovaní podchodov sa zrušia jestvujúce úrovňové prejazdy. Čierny mostek bude 
zrušený. Financovanie stavby je výhradne z rozpočtu železníc.  
 
Nový cestný most: 
p. Bar čák: zopakoval históriu prípravy realizácie nového cestného mosta. Je to 30 ročný 
problém a nezodpovednosť predchádzajúcich garnitúr.  
Pred dvoma týždňami dal minister príkaz na začatie výberu dodávateľa. Počíta sa 
s realizáciou trvajúcou 2 roky. 6.1. 2010 sa uskutoční otváranie ponúk. 
p. Pavlík :  Po postavení nového mosta vzniká problém, čo bude so starým. Je v takom zlom 
stave, že sa už nedá rekonštruovať. Budeme spokojní, keď bude postavený nový 
a spojazdnený staronový most.  
 
p. Vaňo informoval, že po vybudovaní nového železničného mosta bude starý most 
prestavaný na cestný s jednosmernou premávkou v kombinácii s pešou trasou.  
 
Pani : Aké budú parametre podchodu do Zlatoviec, prečo sa neuvažuje aj pre osobné autá. 
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Zvolať rokovanie s Údržbou diaľnic – na premostení železnice v Kostolnej sú vymlátené 
gumové vložky dilatácií. Prechádzajúce kamióny tu robia obrovský hluk. 
 
p. Brabec: Prosí o vyššiu frekvenciu hliadok mestskej polície na konci Záblatskej ulice 
smerom pod diaľnicu. Vzniká tu čierna skládka. 
MsP – p. Marousek: Pri akomkoľvek podozrení (dodávka, prívesný vozík,) je potrebné 
zavolať na MsP, preveríme to. 
 
Pani:  V akom štádiu je príprava rekonštrukcia Kultúrneho domu Istebník.  
p. Bar čák rámcovo popísal zámer využitia objektu, ktorý súvisí aj s objektom klubu 
dôchodcov na Medňanského ulici. Tento zámer bude predložený na najbližšom zasadnutí 
VMČ v Istebníku, v januári 2010. 
p. Vaňo: Po rokoch sme našli spoločný názor na využitie objektu. Do 10 dní bude vyhlásená 
súťaž na dodávateľa. Budúci rok bude zrealizovaná 1. etapa – rekonštrukcia hornej časti. 
Jestvujúci klub by sa mal zbúrať a vybudovať parkovisko.  
 
p. Bohúšová : Ulicu za Univerzitou je potrebné zabezpečiť verejným osvetlením. V minulosti 
tu bolo inštalované družstevné osvetlenie, ktoré už nefunguje. 
 
p. Brabec:  Za kaplnkou je jama, je potrebné ju zasypať aspoň štrkom. 
 
Pani:  Aké lôžkové zariadenie na Zámostí sa pripravuje? 
p. Vaňo: Na Hanzlíkovskej ulici je vypracovaný projekt na „Zariadenie opatrovateľskej 
služby“ s kapacitou cca 100 ubytovaných.  
  
Ďalšie zariadenie pre seniorov sa pripravuje v Záblatí – rekonštrukcia kaštieľa. Toto 
zariadenie však bude pre solventnejšiu klientelu.  
 
Mesto má v súčasnosti jediné zariadenie sociálnych služieb na Piaristickej.  
 
 
 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť. 
Ďalšie zasadnutie VMČ bude  16 decembra v Zlatovciach. 

 
 
 
 

Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 5.12.2009 

        Vladimír Poruban 
                               predseda VMČ Západ 


