
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 26. januára 2005 na 
Mestskom úrade v Tren�íne 
 
Prítomní poslanci:      Ospravedlnený poslanec: 
Ing. Štefan Sýkor�in     Martin Bar�ák  
Ing. Anton Boc 
Vladimír Poruban 
------------------------- 
 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 
Ing.  Mária Pauschová, garant VM�  
hostia pod�a prezen�nej listiny 
 
 

Ing. Anton Boc, �len VM� Západ, privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, 
ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1. Požiadavky ob�anov 
2. Žiadosti (majetkové prevody) 
 
 
I. VEREJNÁ �AS� 
 
Požiadavky ob�anov: 
 
P. Jánsky upozornil: 
- od železni�ného mosta smerom k podchodu na Hasi�skej ul. je nepriechodný chodník, 
pretože nie je na �om odhrnutý sneh a nie je posypaný.   
 
- na Kasárenskej ul. (pred Marošom) sa prepadol poklop, ktorý je potrebný opravi�.  
Ing. Boc pris�úbil zabezep�enie požiadaviek.  
 
P. Minárech sa informoval,  aké sú poplatky za vodu, ke� by sa chcel pripoji� na 
kanalizáciu.  
Ing. Boc zodpovedal, že je potrebné obráti� sa v tejto veci na Tren�ianske vodárne 
a kanalizácie.  
 
P. Pleško, Zlatovská �. 4: 
- upozornil, že na ceste na Zlatovskej ul. stojí voda, nako�ko prvé dve uli�né vpuste 
neprepúš�ajú vodu.  
 
- pod�a nového VZN je sadzba dane za pivnice  30,- Sk/m2, pod�a jeho názoru je to ve�a 
a zdôraznil, že táto sadzba je vyššia ako za byt.  
 
- skonštatoval, že na sídlisku Kvetná sa ni� nezmenilo, �o sa týka zne�is�ovania životného 
prostredia psami, sá�ky neslúžia svojmu ú�elu.  



 
- �o sa týka st�pov verejného osvetlenia, 5 – 6 je deravých, hrdzavejú aj zvnútra, �o je 
potrebné da� do poriadku, aby nedošlo k  havárii.  
Ing. Boc zodpovedal, že fy Siemens, ktorá má na starosti verejné osvetlenie, spracováva 
projekt skutkového stavu a na základe tohto projektu budú st�py, ktoré sú v zlom technickom 
stave, vymenené za nové.  
 
P. Rožník: 
- po schválení rozpo�tu sa hovorilo o budovaní kanalizácie v okrajových �astiach a to 
v Kubrej a Nozdrkovciach, preto zdôraznil, aby sa nezabudlo na Istebnícku ul. Je 
odkanalizované skoro celé Zámostie okrem 600 metrov Istebníckej ul. Keby sa vyriešila ul. 
Matice Slovenskej, Istebnícka ul. stále zostane bez kanalizácie a tým pádom bez chodníkov.  
Ešte raz poprosil nezabudnú� na túto vec. 
 
- v sú�asnej dobe sa robí kanalizácia na Vlárskej a Hrádzovej ul. a na Žabinskej ul.  sa napája 
na jestvujúci rozvod. Je tam zabetónovaný a zaasfaltovaný poklop po jestvujúcej kanalizácii 
a chcel by vedie�, koho treba zaviaza�, aby ten poklop zdvihol.  Taktiež upozornil, 
že o �alších 20 metrov je zaasfaltovaná jedna uli�ná vpus�. Poprosil o opravu týchto 2 vecí.  
 
- �o sa týka plánu modernizácie železni�nej trate, súvisí s tým Vlárska ul., pred�ženie 
chodníka, posunutie oporného múru a v projektoch na územné rozhodnutie na modernizáciu 
železnice je navrhnuté premostenie Váhu v mieste napojenia Vlárskej a Ostrova. Momentálne 
tam dochádza ku kolízii toho, �o je naprojektované s tým, �o sa tam uvažuje robi� (chodník). 
Ešte predtým, ako sa to zrealizuje, poprosil, aby sa na to pozreli  kompetentní z h�adiska 
realizácie chodníka, aby sa neurobilo nie�o, �o by sa za nejakú dobu búralo.  
Ing. Sýkor�in pris�úbil, že preverí tento problém na odbore ŽP a investícií MsÚ.  
 
P. Turciová: 
- pripomenula, že v máji 2004 žiadala o opravu výtlkov na Kožušníckej ul., na�o  predseda 
výboru reagoval, že celá ulica sa bude rekonštruova�. Táto sa však nekonala, zrekonštruovala 
sa len Bavlnárska ul. Pod�a nej by zatia� sta�ilo opravi� Kožušnícku ul., ke� už nie 
zrekonštruova�, lebo jej stav je v katastrofálnom stave. Poznamenala, že Kožušnícka ul. je 
predimenzovaná, ak sa stane na Bratislavskej ul. havária, doprava je nasmerovaná cez 
Brniansku ul. na Kožušnícku. Žiada opravu tejto ulice  zahrnú� do plánu opráv a údržby na 
rok 2005. 
Ing. Boc zodpovedal, že Kožušnícka ul. sa nepodarila zrekonštruova� v minulom roku, mal sa 
tam robi� nový  asfalto-betónový koberec a je v pláne investi�ných akcií na tento rok. Je 
pravda, že je na nej ve�a výtlkov, �o je nebezpe�né aj pre chodcov a mesto sa bude snaži� 
vyspravi� ich tak, aby tam neboli.  
Ing. Sýkor�in informoval, že v prípade havárie na Bratislavskej ul. je doprava nasmerovaná 
na Brniansku a Zlatovskú ul.  
 
- na Kožušníckej ul. sú na chodníku regulátore plynu, ktoré sú  nad úrov�ou chodníka. Ke� je 
tma, �udia o ne zakopávajú. Poprosila nie�o urobi� v tejto záležitosti.  
 
- upozornila, že pri  Medikcentre nie je ani kúsok parkovacej plochy pre pacientov. Z toho 
dôvodu požiadala vytvori� aspo�  5 parkovacích miest pre pacientov tohto zdravotného 
strediska.  



Ing. Boc zodpovedal, že prebiehalo rokovanie primátora vo veci vybudovania nových 
parkovacích miest pri Medikcentre a  na tento rok sa vy�lenili finan�né prostriedky na 
projektovú dokumentáciu.  
 
- na záver upozornila, že nezamestnaní, ktorí zametajú chodníky, robia svoju prácu  ve�mi 
nezodpovedne.  
 
P. Michna: 
- upozornil, že ke� sa robila kanalizácia na Hrádzovej ul., nákladné autá jazdili po hrádzi, 
teraz je tam vyjazdená hlina, kopa blata a pod., preto poprosil v rámci údržby upravi� hrádzu.  
 
- poprosil do budúcna uvažova� s vybudovaním verejného osvetlenia na hrádzi od 
železni�ného mosta smerom do Zamaroviec, nako�ko je to tam dos� nebezpe�né, ke�že  
v ranných a ve�erných hodinách je tam ve�ká tma.  
Ing. Boc zodpovedal, že s primátorom mesta a fy Siemens sa zaoberali aj touto 
problematikou. Fy Siemens dostala za úlohu vypracova� štúdiu, ko�ko by stálo mesto 
osvetlenie tých �astí, ktoré nie sú osvetlené  (aj �asti  mimo bytovej zástavby). Išlo by  jednu 
aj druhú stranu hrádze, úseky ciest medzi Istebníkom, Zlatovcami, Záblatím, Siho�ou 
a Opatovou, Východná ul. Po odsúhlasení tejto štúdie, sa môže za�a� s realizáciou osvetlenia 
tak, aby boli osvetlené všetky mestské �asti. V prvom rade sa však budú robi� ulice, kde je 
bytová zástavba.  
 
P. Maruška zhodnotil prácu mestského zastupite�stva od za�iatku volebného obdobia. 
Poslanci odsúhlasili 2 mil. Sk na drahé auto, ktoré je úplne zbyto�né. �alšie zbyto�ne 
vyhodené peniaze boli na klzisko na Štúrovom nám. Tretia vec, ktorú poslanci odsúhlasili, 
bolo zvýšenie platu primátora o 25 tis. Sk a ešte aj odmenu na konci roka vo výške 400 tis. 
Sk. Zdôraznil, že peniaze, ktoré sa takto vyhodili, sa mohli použi� na osožnejšie veci.  
Ing. Sýkor�in odpovedal, že nie je všetko pravdou ako vraví a vyhovie� všetkým ob�anom 
v mnohých veciach je �ažké.  
 
P. Maklerová, zástupky�a rodi�ovského združenia  materskej školy na Orechovskej ul., 
uviedla, že táto škôlka je jediná v Tren�íne, ktorá integruje postihnuté deti medzi zdravé deti 
a zainteresovaní majú pocit, že sa jej dostáva málo podpory od mesta. Dopo�uli sa, že 
rodi�om, ktorí chceli prihlási� svoje deti do tejto škôlky, bolo odporu�ené, aby to nerobili. 
	udia za�ínajú ma� strach, �i sa táto škôlka neplánuje zruši� a preto v mene všetkých 
poprosila o jej zachovanie.  
Ing. Boc reagoval, že preverí túto informáciu na odbore školstva a sociálnych vecí MsÚ, ale 
zatia� nemá informácie, že by sa  s touto škôlkou malo nie�o  dia�.  
 
P. Habánek: 
- po�akoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa ob�ianske združenie mohlo stretáva� 
v Klube dôchodcov v Istebníku. Zárove� po�akoval Ing. Pauschovej, že zabezpe�ila 
odstránenie tují pri pamätníku padlých v I. svetovej vojne. 

 
- požiadal vyzna�i� priechod pre chodcov cez cestu pred rampami pri Slovliku.  
Hovoril o tom s Ing. Švajdleníkom, ktorý aregumentoval, že to bude zasahova� do kruhového 
objazdu, �o však pod�a neho nie je pravda. Ing. Švajdleník mu odporu�il, aby túto požiadavku 
predložil na VM� a pokia� ju výbor odporu�í, predloží túto požiadavku do príslušnej 
komisie.   



 
- upozornil, že oproti OSP je rozkopaná cesta, kde môže dôjs� k úrazu. Preto požiadal 
o nápravu.  

 
- ke� sa bude robi� nový most, po hrádzi zrejme nebude možné prechádza� na starý 
železni�ný most. Z toho dôvodu by bolo vhodné znova zváži� požiadavku a to upravi� výjazd 
na tento most tak, aby bol schodný pre mami�ky s ko�íkmi  a cyklistov.  
Ing. Sýkor�in podal informáciu p. Habánkovi, že prevádzka starých železni�ných mostov 
po�as výstavby i po nej,  bude projek�ne riešená v �alších stup�och projektu.  

 
P. Zapala�ová: 
- sa informovala, pre�o sa neplatí poplatok za psov, ke�že na Zámostí i v celom mieste je ich 
ve�mi ve�a. Tiež sa spýtala, kto z predstavite�ov mesta má chovnú stanicu, nako�ko bolo 
odsúhlasené  zrušenie tohto poplatku. Myslí si, že znovuzavedenie poplatku za psov by mestu 
finan�ne pomohlo a nemuseli sa zvyšova� dane za budovy. 

 
- inoformovala o problematike 5 družstevných bytových jednotiek na Kožušníckej ul., ktoré si 
chceli ob�ania odkúpi�, avšak zistili, že  tam nie sú vysporiadané pozemky. Je potrebné, aby 
mesto dalo ur�ovaciu žalobu.  
Ing. Boc reagoval, že preverí túto záležitos�.  
 
P. Martiška požiadal o vysvetlenie, pre�o mesto zvýšilo dane z nehnute�ností. 
Ing. Boc  zodpovedal, že mesto preverilo, aké sú sazdby daní v iných mestách porovate�ných 
s rozlohou mesta Tren�ín a zistilo, že v našom meste neboli za posledných 10 rokov dane 
menené. Zvýšenie daní pod�a nového VZN na tento rok nie je zásadné a v porovaní s inými 
mestami, sa mesto Tren�ín drží na ich úrovni.  
 
P. Rožník poznamenal, že sa má robi� nový plán s novým majite�om SAD a bol by rád, keby  
boli ob�ania oboznámení, ako dopadol Istebník a Orechové �o sa týka návrhov, ktoré 
v minulosti ob�ania navrhovali oh�adne mestskej hromadnej dopravy.  
Ing. Boc pris�úbil, že ak bude ma� pracovnú verziu, tak prizve p. Rožníka na rokovanie.  
 
Ob�an upozornil, že pri železni�nom moste je postavených 163 boxov na garáže a za 12 
rokov,  odkedy tam stoja, sa mesto nikdy nepostaralo  o túto lokalitu. To znamená, že tam nie 
je ani jedna smetná nádoba a nikdy tadia� neprešlo zametacie auto alebo odh
�a� snehu. 
Ing. Boc reagoval, že takýto návrh na meste neprejde, nako�ko mesto nemá za povinnos� 
stara� sa o pozemky pred súkromnými garážami, o ktoré sa musia stara� ich vlastníci.  
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
II. NEVEREJNÁ �AS� 
 
Žiadosti (majetkové prevody): 
 
1/ žiados� združenia kres�anských spolo�enstiev mládeže, Halalovka 47, Tren�ín o vyjadrenie 
– užívanie priestorov, ktoré by boli vhodné na prácu s de�mi a mládežou v mestskej �asti 
Tren�ín – Záblatie. Vzh�adom na fakt, že sa deti a mládež doteraz stretávali v zakristii 
kaplnky Záblatie, prípadne v mieste bydliska jednotivých �lenov, vzrastá potreba miestnosti, 
kde sa mohli stretáva� deti a mládež z celej mestskej �asti a prevádza� �innos� prospešnú 
nielen pre mestskú �as�, ale aj pre samotné deti a mládež. V priebehu roka 2005 sú 
naplánované také akcie ako: karneval, výroba ve�kono�ných ozdôb spojená s výstavou, 
program ku d�u matiek, majáles, �istenie kyselky a parku, futbalový turnaj, Mikuláš a iné. 
V mestskej �asti Záblatie sa nachádza nieko�ko objektov – Kultúrny dom, Klub dôchodcov 
a miestnos� za poštou, ktorá je v dezolátnom stave a vyžaduje si rekonštrukciu.  
 
VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il užívanie priestorov v Klube dôchodcov 
v Záblatí pre Združenie kres�anských spolo�enstiev mládeže, Halalovka 47, Tren�ín 
s tým, aby  klub dôchodcov  mal  prednostné právo na užívanie priestorov.  
 
 
2/ žiados� Kataríny Jamborovej o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v objekte na ul. Stani�ná �. 330 v Tren�íne o výmere 25 m2, za ú�elom zriadenia zákazkového 
kraj�írstva.  
 
VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v objekte na ul. Stani�ná �. 330 v Tren�íne pre Katarínu Jamborovú, 
v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 
3/ žiados� Mega Vladimíra o odpredaj nehnute�nosti – Letnej plavárne „Za mostami“ 
nachádzajúcej sa v k.ú. Zlatovce, objekt so súp. �. 2376 a pozemky parc. �. 238/1 o výmere 
4360 m2, parc. �. 238/2 o výmere 801 m2, parc. �. 238/3 o výmere 281 m2, parc. �. 238/4 
o výmere 339 m2, parc. �. 238/5 o výmere 115 m2, parc. �. 238/6 o výmere 51 m2, parc. �. 
238/7 o výmere 506 m2, parc. �. 238/8 o výmere 2 m2, parc. �. 238/9 o výmere 964 m2, parc. 
�. 238/10 o výmere 319 m2 a parc. �. 238/11 o výmere 646 m2.  
V prípade zámeny pozemkov za ú�elom zrealizovania prístupovej komunikácie k futbalovému 
štadiónu (�ubomír Babic), pán Mego súhlasí s od�lenením pozemku �as� parc. �. 238/1.  
 
Ing. Sýkro�in poukázal na to, že by bolo vhodné zmluvne ošetri�, aby bola  plaváre� Za 
mostami  zachovaná.   
 
VM� Západ hlasovaním 2 za, 1 proti, odporu�il odpredaj nehnute�nosti – Letnej 
plavárne „Za mostami“ nachádzajúcej sa v k.ú. Zlatovce pre Vladimíra Mega s tým, že 
je potrebné  v zmluve ošetri�, aby bola Za mostami letná plaváre� zachovaná.  
 
 
 
 



 
 
4/ žiados� Milana Repku o kúpu �asti pozemku parc. �. 1185/1 v k.ú. Zlatovce – lokalita 
Stani�ná ul. v Tren�íne, za ú�elom výstavby garáží.  
Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ína  Odbor ŽP a investícií MsÚ žiados� neodporu�ili 
d�a 25.11.2004 z dôvodu neujasnenosti urbanistických vz�ahov v  danej lokalite 
a nevhodného za�lenenia takýchto garáží do prostredia.  
 
VM� Západ sa dohodol, že  stanovisko k predmetnej žiadosti zaujme na svojom �alšom 
zasadnutí aj za prítomnosti predsedu výboru p. Martina Bar�áka, ktorý ospravedlnil 
svoju neú�as� na dnešnom zasadnutí.  
 
 
5/ žiados� o povolenie prevádzkového �asu: 
prevádzkovate�: Jozefína Vavrušová, Tren�ianske Stankovce  
adresa prevádzkárne: Tren�ín, Vlárska 16 
názov prevádzkarne: Hostinec OZO  
navrhovaný prevádzkový �as: pondelok až štvrtok od 9.30 hod. do 22.00 hod.  

     piatok, sobota          od 9.30 hod. do 24.00 hod.  
     nede�a                      od 9.30 hod. do 22.00 hod.  
 

Po prerokovaní vo VM� bude prevádzkový �as povolený skúšobne na dobu 2 mesiacov, 
v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení.  
 
VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il povolenie navrhovaného prevádzkového �asu vo 
vnútorných priestoroch hostinca OZO pre prevádzkovate�ku Jozefínu Vavrušovú s tým,  
aby v prípade zriadenia letnej terasy,  bol prevádzkový �as  do 22.00 hod.  
 
 
 
 Na záver Ing. Anton Boc, �len VM� Západ, po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il 
zasadnutie výboru.  
 
 
 
 
 
 
         Ing. Anton Boc, v.r. 
           �len VM� Západ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, d�a 7.2.2004 
 
 



 


