
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 25. júna 2003 v Klube dôchodcov v Istebníku  

  Prítomní:     Neprítomný :  
Martin Bar�ák  
Ing. Štefan Sýkor�in  
Ing. Anton Boc 
Vladimír Poruban  
------------------------- 

Ing. Mária Pauschová, garant VM� 
Západ 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 
Hostia pod�a prezen�nej listiny  

  

 

P. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa riadil 
nasledovným programom:  
P r o g r a m:  
1. Požiadavky ob�anov 
2. Žiadosti 
3. Rôzne 

 
1. Požiadavky ob�anov 

P. Habánek: 
- upozornil, že na mnohých zasadnutiach v Klube dôchodcov v Istebníku bolo v minulosti ve�a pripomienok a 
preto požiadal poslancov MsZ, aby sa k nim vyjadrili.  
P. Sýkor�in zodpovedal, že �o sa týka rozšírenia priechodu pre chodcov cez rampy pri Old Herolde, situácia je 
taká, že sa �akalo na výmenu jednotlivých prvkov priecestia v Zlatovciach, z dopravy mu bolo s�úbené, že práve 
tieto diely sa majú využi� na rozšírenie priechodu pri Old Herolde, akcia je skon�ená, teraz bude tvrdo tla�i� na to, 
aby sa využili na ten ú�el, na ktorý sa to pris�úbilo.  
- vyslovil nespokojnos� s tým, že na februárovom zasadnutí VM� Západ pris�úbil zástupca primátora, že bude 
vyzna�ený priechod pre chodcov pri Klube dôchodcov v Istebníku, avšak ubehli odvtedy 4 mesiace a doposia� 
vyzna�ený nebol.  
P. Sýkor�in zodpovedal, že tam bola komisia za ú�asti dopravných inžinierov, ktorí mali ur�i� priechod, avšak 
nedohodli sa na �om, musí to ma� ur�ité pravidlá.  
P. Bar�ák poznamenal, že poslanci v takýchto veciach nerozhodujú, iba žiadajú, na to sú odborníci, ktorí musia 
kona� v zmysle zákona. 
P. Sýkor�in poznamenal, že bola požiadavka na zrkadlo v zákrute z Istebníckej ul. na Majerskú ul. a tiež dopravní 
inžinieri zhodnotili, že tam nie je nutné.  
Ob�ania upozornili, že zrkadlo je potrebné umiestni� na Istebníckej ul. ako sa odbo�uje na pálenicu.  
VM� Západ žiada Ing. Švajdleníka o posúdenie toho, �i je možné osadi� zrkadlo na Istebnícku ul. ako sa 
odbo�uje na pálenicu.  
P. Kotleba poukázal na katastrofálny stav cesty na Orechovskej ul.  
P. Sýkor�in zodpovedal, že na rekonštrukciu Orechovskej ul. je vybavená projektová dokumentácia i stavebné 
povolenie, avšak v rámci schva�ovania zmeny rozpo�tu na rok 2003 neprešla táto akcia. 
 
P. Mráziková, riadite�ka materskej školy v Istebníku, upozornila, že majú stále problémy s kotol�ou, ktorá je v 
havarijnom stave, bolo jej pris�úbené, že v tomto roku sa bude robi� plynofikácia a preto požiadala o podporu v 
tejto veci, pretože v septembri by nemohli otvori� škôlku.  
P. Sýkor�in zodpovedal, že v tomto roku sa plynofikácia kotolne materskej školy na Med�anského ul. robi� 
nebude, pretože nie sú peniaze na jej realizáciu.  
Ing. Boc sa vyjadril, že poslanci za VM� Západ sa budú snaži� presadi�, aby bola plynofikácia urobená �o 
najskôr.  
P. Sýkor�in poznamenal, že sa bude ešte robi� jedna zmena rozpo�tu na rok 2003 a poslanci sa pokúsia presadi� 
túto akciu na realizáciu v tomto roku. Na najbližšej komisii ŽP a dopravy prednesie túto záležitos� a navrhne 
urobi� tam obhliadku.  

P. �upták upozornil:  
• zasadnutia VM� treba robi� v neskoršom �ase aspo� o 17.00 hod., pretože o 15.00 hod. je ve�mi skoro.  
P. Bar�ák sa vyjadril, že všetkým ob�anom sa nedá vyhovie�, ke� budú býva� zasadnutia napr. o 18.00 hod., tak 
zas niektorým to nebude vyhovova�. Pokia� však bude všeobecný názor, aby bývali zasadnutia neskôr, poslanci 



sa prispôsobia. Zdôraznil však, že každý ob�an, ktorý má nejaký problém, sa môže kedyko�vek a kdeko�vek 
obráti� na poslanca.  

• tento klub dôchodcov je priestorovo ve�mi malý na konanie napr. zasadnutí VM�, skôr by sa mohol využíva� 
kultúrny dom, ktorý je však spustnutý.  
P. Bar�ák zodpovedal, že sme dostali žiados� z odboru architektúry, �o s kultúrnym domom. Teraz je 
nepoužite�ný a aby sa dal do normálneho používania schopného stavu, muselo by sa tam investova� viac ako 10 
mil. Sk a tieto investície by sa možno nato našli, ale zas na úkor iných investi�ných akcií, ktoré sú potrebné na 
území m.�. Západ. VM� nevie da� návrh, �o s kultúrnom domom �alej a je zvedavý, komu bude slúži� za tie 
milióny.  
P. Sýkor�in doplnil, že napr. kino Metro, ktoré je v centre mesta, ledva vyžije a �o sa týka kultúrneho domu, jeho 
prevádzkovanie bude ve�mi drahé. Pod�a neho by bolo najlepšie, prenaja� niekomu kultúrny dom na nejaký ú�el, 
ten ho zrekonštruuje a ur�itú �as� priestorov by mohol poskytnú� ob�anom na rôzne stretnutia.  
Ing. Spa�ek vysvetlil, kedy a ako prebralo MHT kultúrny dom. Informoval, že tu bola myšlienka, že �as� 
kultúrneho domu sa poskytne na komer�né ú�ely a �as� na rôzne posedenia pre ob�anov.  

• autobusová linka �. 9 jazdí len cez pracovné dni, v sobotu alebo nede�u nejazdí vôbec a keby sa niekomu stal 
úraz, nemá sa ako dosta� do nemocnice.  
P. Bar�ák zodpovedal, že SAD neriadi Mesto Tren�ín a SAD odpíše na ich požiadavky to, �o jej vyhovuje a 
nechce robi� ni� stratové. Bude sa však kona� rokovanie s SAD a poslanci budú žiada�, aby jazdila autobusová 
linka, ktorá by spojila Záblatie, Zlatovce, Istebník aspo� v školskom roku.  
VM� Západ žiada Mesto Tren�ín pripravi� pôdu pre rokovanie s SAD.  

• mestský rozhlas �udia na niektorých uliciach vôbec nepo�ujú napr. na uliciach Majerská, Jahodová, Jánošiková, 
bolo by dobré tam nainštalova� amplióny.  
P. Bar�ák zodpovedal, že riadite� MHT s�úbil, že �asti rozhlasu, ktoré sú poškodené a ktoré boli demontované v 
iných mestských �astiach, bude udržiava�.  
Preto zaväzuje MHT, kde jednotlivé amplióny nefungujú a pokia� má náhradné diely, da� to do poriadku t.j. na 
Majerskej, Jahodovej a Jánošikovej ul.  

Ing. Pauschová informovala, že ak si chce niekto prenaja� Klub dôchodcov v Istebníku, môže sa obráti� bu� na �u 
alebo na Ing. Mikolášovú, vedúcu oddelenia sociálneho MsÚ.  

P. Hor�áková upozornila: 
• na konci Istebníckej ul. je autobusová zastávka, avšak nie je tam chodník a deti tam �akávajú na autobus na roli 
v blate. Poprosila túto zastávku umiestni� bližšie.  
Ing. Boc pris�úbil, že na najbližšom zasadnutí komisie ŽP a dopravy predloží požiadavku, aby autobusová 
zastávka na Istebníckej ul. bola posunutá bližšie, v križovatke pri cintoríne.  

• nemajú tu kanalizáciu, každé 2 mesiace musí vyváža� žumpu, �o nie je lacná záležitos�.  

• už vyše 3 roky píše do Bratislavy, �o má tak poškodenú chalupu kvôli dia�nici. Teraz jej prišiel list, aby si 
ob�ania našli znalcov, nad �ím vyslovila ve�ké rozhor�enie. 
P. Sýkor�in poznamenal, že jediná cesta je súd.  

P. Zaja�ek:  
• poprosil da� do poriadku reproduktory mestského rozhlasu v Istebníku, Orechovom, ktoré sú nefunk�né, pretože 
�udia sa s�ažujú, že ho nepo�ujú.  
P. Sýkor�in pris�úbil, že poprosí p. Ondreji�ku z MHT o zabezpe�enie funk�nosti rozhlasu.  

• pri Zdravotnom stredisku býva umiestnený ve�koobjemový kontajner, poprosil ob�anov, aby tam nevyvážali 
odpad, ke� je kontajner plný.  

• na ceste okolo Zdravotného strediska sú ve�ké výtlky, poprosil o ich opravu.  

Ob�ianka: 
• tiež je za to, aby zasadnutia VM� konávali neskôr, raz môže by� o 15.00 hod. a raz o 18.00 hod.  

• po�akovala, že sa vyriešil problém s vývesnými skrinkami, už sú tam vyvesované zápisnice a pod. zo zasadnutí 
VM�, avšak problém je v tom, že ich devastujú vandali.  

• navrhla da� do povedomia ob�anov VZN o podmienkach držania psov, pretože majitelia nespratávajú po nich 
výkaly a na Kvetnej je táto situácia už neúnosná. Odporu�ila v INFO zverejni� vý�atok tohto VZN. 



P. Bar�ák vysvetlil, že špeciálne tomuto problému sa budeme venova� v najbližšej dobe, aj odbor architektúry 
žiada od VM� ur�i� presné miesta, kde sa budú psy ven�i� a tie miesta sa potom ozna�ia tabu�kami, aby sa 
nemohli �udia vyhovára�, že o nich nevedeli.  

• na Kvetnej za�ína by� akútny problém s parkovaním hlavne v nede�u popoludní a vo ve�erných hodinách. 
Navrhla vybudova� spevnenú plochu na parkovanie okolo nedostavaného objektu na Kvetnej.  

P. Gombár požiadal o informácie, ako je to s modernizáciou železni�nej trate, pretože �udia tu žijú v neistote.  
P. Selecká upozornila, že sa konali stretnutia s primátorom oh�adne železnice v rôznych �astiach mesta, avšak tu 
nie a pritom ob�anov tu žijúcich sa to najviac dotýka.  
P. Bejda, tla�ový tajomník primátora, informoval, že dnes nie je ni� rozhodnuté, zajtra bude pán primátor o tomto 
probléme hovori� s pánom ministrom dopravy. Teraz cez víkend by mali ob�ania dosta� farebné INFO, kde budú 
aj mapy a pod. Zatia� nie je ni� rozhodnuté a primátor jednozna�ne povedal, že pokia� nebude pozna� všetky 
stanoviská, neplatí žiaden termín pre neho, aj keby sa malo �aka� nieko�ko mesiacov alebo rokov.  

P. Urbanová: 
• sa spýtala, �i sa plánuje robi� nie�o s prašnou cestou na Širokej ul., situácia je tam �ím �alej horšia. Požiadala 
aspo� zasypa� dr�ou výkopy po kanalizácii.  
P. Sýkor�in zodpovedal, že pre budúci rok je na druhom mieste realizácia Širokej ul. vo výške 12,5 mil. Sk.  
Požiadal Ing. Spa�ka zatia� aspo� vyspravi� cestu na Širokej ul.  

• upozornila, že Vlárska ul. je samý hrb.  

P. Mojšo, Lesnícka ul.:  
• na ulici sa spravila kanalizácia, ale všetky splašky sú stiahnuté do jedného bodu za potokom, je tam urobená 
pre�erpáva�ka, odtia� sa splašky pre�erpávajú do Lesníckej ul. a situácia je tam taká, že sú obdobia, kedy sa tam 
nedá dýcha�, je tam obrovský smrad. Organizácia, ktorá by to mala obhospodarova� a je zodpovedná za 
technický stav, sa vyhovára na MsÚ v tom smere, že pre�erpáva�ka nebola prevzatá. Pýta sa, akým právom je 
daná do prevádzky.  
Poprosil apelova� na to, aby sa na pre�erpáva�ke urobilo odvetranie.  
P. Sýkor�in pris�úbil preverenie situácie.  

• cintorín v Orechovom je ohradený len z 3 strán, z hornej strany sú vysadené tuje a situácia je tam taká, že tam 
chodia psy, ma�ky a �udia na potrebu. Poprosil aj z tejto strany urobi� oplotenie.  
P. Bar�ák pris�úbil, že sa tam pôjdu pozrie� s Ing. Spa�kom.  

Ob�ianka upozornila:  
• na Klube dôchodcov sú pekné ale asi 2 roky nefunk�né hodiny, spýtala sa, kto to má na starosti.  
Ing. Spa�ek pris�úbil nápravu.  
• na Istebníckej ul. sú strašné výtlky.  

P. Be�ár, Jahodová ul.:  
• sa informoval, kedy sa bude robi� cesta, kanalizácia a pod. na Jahodovej ul.  
P. Sýkor�in zodpovedal, že v roku 2004 je naplánovaná realizácia Jahodovej ul. vo výške 10 mil. Sk.  

• poprosil o zabezpe�enie ve�koobjemového kontajneru v Istebníku, pretože ob�ania vyvážajú odpad po po�ných 
cestách, je to katastrofa.  
P. Sýkor�in zodpovedal, že POS umiest�uje tieto kontajnery pod�a harmonogramu v ur�itom období na ur�ené 
miesta, mimo harmonogramu si ich �udia musia objedna� a zaplati�.  

2. Žiadosti  

Ing. Pauschová predložila nasledovné žiadosti:  

a) návrh na odsúhlasenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Stani�nej ul. � 330 medzi MHT a nájomcom 
KABI, s.r.o., Legionárska �. 35, Tren�ín, za ú�elom zriadenia predajne textilu – second hand na dobu neur�itú.  

VM� Západ hlasovaním 4 za odporu�il prenájom nebytových priestorov na Stani�nej ul. �. 330 pre nájomcu 
KABI, s.r.o.  

b) žiados� vlastníkov domu na Bavlnárskej ul. o predbežné stanovisko k výstavbe 15 garáží za bytovým domom.  



VM� Západ hlasovaním 4 za nemal námietky vo�i výstavbe 15 garáží za bytovým domom na Bavlnárskej ul.  

c) žiados� Mgr. Eleny Kurincovej o pred�ženie prenájmu pozemku �as� parc. �. 300 zast. plocha o výmere 60 m2, 
v k.ú. Hanzlíková.  
Na uvedený pozemok bola uzatvorená nájomná zmluva medzi Mestom Tren�ín a nebohým manželom 
menovanej, za ú�elom zriadenia prístupu na pozemok k pripravovanej výstavbe rodinného domu, na dobu do 
1.3.2003. 
Vzh�adom k tomu, že uplynula doba nájmu, pani Kurincová požiadala o jej pred�ženie.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ d�a 29.5.2003 odporu�il prenájom pozemku na dobu 5 rokov.  

VM� Západ hlasovaním 5 za odporu�il pred�ženie prenájmu pozemku v k.ú. Hanzlíková pre Mgr. Elenu 
Kurincovú, v zmysle predloženej žiadosti.  

d) žiados� MUDr. Eugena �imu o kúpu pozemku parc. �. 1110 záhrada s výmerou 419 m2 v k.ú. Hanzlíková – 
lokalita Ul. Na dolinách v Tren�íne, za ú�elom usporiadania jestvujúcej záhrady, ktorú dlhodobo užíva a žiados� 
Borisa Chudého o kúpu �asti pozemku parc. �. 1080 zastavaná plocha s výmerou cca 25 m2, v k.ú. Záblatie – 
lokalita Ul. Pri parku v Tren�íne – Záblatí, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za ú�elom vybudovania 
nového plotenia.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ obe žiadosti odporu�ili d�a 29.5.2003. 

VM� Západ hlasovaním 4 za odporu�il kúpu pozemku v k.ú. Hanzlíková pre MUDr. Eugena �ima a kúpu 
pozemku v k.ú. Záblatie pre Borisa Chudého, v zmysle predloženej žiadosti.  

e) žiados� prevádzkovate�a Lucerna Bar so sídlom na Hlavnej ul. �. 10 Tren�ín o pred�ženie �asu prevádzky 
po�as letnej turistickej sezóny nasledovne:  
pondelok až štvrtok, nede�a do 24.00 hod., piatok a sobota do 01.00 hod.  
Doterajší prevádzkový �as v uvedenej prevádzke bol povolený pondelok až štvrtok, nede�a do 23.00 hod., piatok 
a sobota do 24.00 hod.  

Vzh�adom k tomu, že z posledného zasadnutia VM� Západ boli na uvedenú prevádzku s�ažnosti týkajúce sa 
nedodržiavania závere�nej hodiny a podnet na vykonanie kontroly príslušníkmi Mestskej polície, oddelenie 
obchodu a služieb požiadalo o stanovisko k žiadosti o pred�ženie �asu prevádzky.  
 
P. Poruban je za pred�ženie prevádzkového �asu, pretože ke� zatvoria bar, tak �udia sedia vonku a vzniká konflikt 
s ob�anmi bývajúcimi v blízkosti prevádzky.  

VM� Západ hlasovaním 3 proti, 1 za, neodporu�il pred�ženie �asu prevádzky Lucerna baru na Hlavnej ul.  

f) žiados� o zmenu v užívaní stavby skladových priestorov na výrobnú halu v bývalom areáli NAZA na Ul. 
Kasárenská. Žiadate�om je firma FOMPEX, spol. s r.o., K výstavisku 632, Tren�ín. Výrobná hala bude slúži� na 
výrobu zlievárenských brikiet, sušenie a skladovanie hotových výrobkov.  

VM� Západ trvá na svojom stanovisku z predchádzajúceho zasadnutia VM� Západ, ktoré sa konalo d�a 
28.5.2003 v Kultúrnom dome v Záblatí.  

3. Rôzne  

P. Bar�ák predložil v mene MVDr. �ubice Šustrovej návrh na doplnenie VZN �. 4/2001 o odpadoch v �asti 
týkajúcej sa umiestnenia zberných nádob, ktorý VM� odstúpil na vybavenie odboru ŽP (tvorí písomnú prílohu 
zápisnice). 

P. Sýkor�in predložil e-mail od Ing. Šev�íkovej, ktorý VM� Západ odstúpil mestskej polícii s požiadavkou o 
vyjadrenie a prešetrenie predmetnej záležitosti (tvorí písomnú prílohu).  

Na záver p. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie výboru. 
Nasledujúce zasadnutie výboru sa bude kona� d�a 27.8.2003 o 15.00 hod. na Mestskom úrade v Tren�íne.  

Martin Bar�ák 
predseda VM� Západ  

Zapísala: Renáta Špaleková, 7.7.2003 



 


