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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti ZÁPAD, konaného dňa 26. októbra 2005 
v Klube dôchodcov Istebník 
 

Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ing. Anton Boc 
Ing. Štefan Sýkorčin     p. Martin Barčák   
Vladimír Poruban        
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Šimo – MHSL, m.p.o. 
p. Miroslav Galbavý – MsP Trenčín 
Ing. Mária Pauschová, garant VMČ 
Bc. Viera Štefulová, zapisovateľka  

 
 
Na úvod Ing. Anton Boc, člen VMČ Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril 

zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1. Otvorenie 
 2.Požiadavky občanov  a poslancov 
3. Rôzne  
4. Záver  
 
 
2. Požiadavky občanov a poslancov  
 
Ing.Sedláček 
- požiadal poslancov o podporu realizácie parkoviska pri MEDIK CENTRE 
- spýtal sa, či nie je možnosť zmeniť vodorovné dopravné značenie na Zlatovskej ceste, 

nakoľko tam MsP dáva pokuty, a či by mohla byť MsP zhovievavejšia pokiaľ sa situácia 
dorieši 

 
Ing. Boc 
- prisľúbil, že parkovisko bude v budúcom roku zrealizované 
 
Ing. Sýkorčin 
- vyjadril nespokojnosť s vodorovným dopravným značením na Zlatovskej ceste. Dopravné 

zančenie sa bude prehodnocovať. 
 

Ing. Faltička 
- požiadal o riešenie situácie na ul. Staničná, kde sa nedodržiava rýchlosť a dopravné 

 značky do 1,5 t  
- upozornil, že v úseku  od CENTRO   MOBILI  ku kruhovému objazdu je asi 40 m 

nezaasfaltovaný chodník 
 
Ing. Sýkorčin 
- upozornil, že tento chodník je ešte stále kolaudačnou závadou 
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Občianka – Horné Orechové / Pri kyselke / 
- upozornila, že počas zimného obdobia sa v tejto lokalite neodhŕňa sneh, ani pri zastávke 

MHD 
- zabezpečiť osvetlenie úseku smerom k pálenici  
- označiť slepú ulicu v lokalite Horné Orechové 
- smerom z Hrabovky sa nedodržiava sa rýchlosť , treba častejšie kontroly MsP 
- často vypínajú elektrinu aj viac ako na 8 hodín, keby sa dalo skrátiť interval  prerušenia el. 

energie  aspoň na 4 hod. 
 
Ing. Boc 
- odhŕňanie snehu v Hornom Orechovom sa zabezpečí cestou MHSL , m.p.o. 
- dopravné značenie „slepá ulica „ bude osadená  
- MsP na štátnej ceste III. triedy  smerom na Hrabovku nemôže vyberať pokuty, ani merať 

rýchlosť, nakoľko to nie je v kompetencii Mesta Trenčín ale VÚC / p. Harakaľová/ 
 

Občianka -  Horné Orechové 
- požiadala o kontrolu zrezaných stromov a povytŕhaných koreňov ,ktoré môžu zapríčiniť 

zosuv pôdy -  svah je majetkom spoločenstva urbárov 
- na svahu v  zatáčke do Hrabovky  sú balvany 
 
Ing. Boc 
- treba preveriť situáciu, zistiť majiteľa pozemku 
 
p. Samáková 
- požiadala o vybudovanie verejného osvetlenia od Istebníka - pálenice po Horné   

Orechové a tiež o vybudovanie chodníkov – cesta je úzka, nechodí tu MHD, je       
nebezpečné vyhýbať sa jazdiacim autám, hlavne po zotmení 

- požiadala o označenie ulice Horné Orechové 
 
Ing. Sýkorčin 
- informoval o bode MsZ / 27.10.2005/, v ktorom sa bude schvaľovať projekt dobudovania 

verejného osvetlenia, postupne sa budú dobudovávať úseky ako je Istebník – Horné 
Orechové, Istebník – Zlatovce, Zlatovce - Záblatie 

- chodníky sa môžu budovať až po vybudovaní kanalizácie – je to štátna cesta a jej 
rozšírenie bude vyžadovať značné finančné náklady zo strany VÚC 

 
Ing. Boc 
- budeme sa týmito problémami zaoberať v spolupráci s VÚC 
 
p. Samáková 
- poukázala, že p. Barčák sľúbil pri prerokovávaní zriadenia utečeneckého tábora, 

ústretovosť pri riešení požiadaviek občanov tejto mestskej časti   
 
p. Pleško 
- požiadal o zriadenie pobočky  Slovenskej sporiteľne v Zámostí 
- poďakoval za opravu kanálovej vpuste na Zlatovskej ulici 
- poukázal na to, že LIDL nemá vybudované WC, ľudia chodia vykonávať potrebu do     
 priestoru medzi LIDL a bytovkou, malo by sa vybudovať verejné WC 
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p. Melišová – ul. Široká 
- ulica je prašná, počas dažďov je tu veľa vody, ktorá neodteká 
- kedy bude hotová cesta ? 
- na cintoríne je nedostatočne zabezpečený zber odpadu / malý kontajner /, oplotenie     

cintorína je deravé 
 
Ing. Šimo 
- veľkoobjemové kontajnery budú privezené na cintorín k sviatkom : Pamiatka zosnulých 

a Sviatok Všetkých svätých 
 
p. Sýkorčin 
- projektová dokumentácia na Ul. Široká  je spracovaná, je predpoklad, že sa čiastku podarí     
- zapracovať do rozpočtu. O tom však rozhodne MsZ na svojom decembrovom zasadnutí 
- poďakoval  MHSL, m.p.o. – predovšetkým riaditeľke – Ing. Vravkovej a vedúcej 

strediska Cintorínskych a pohrebných služieb – p. Boženíkovej, za realizáciu  opravy 
hrobu Medňanského 

 
MUDr. Chudý 
- požiadal o riešenie parkoviska pred MEDIK CENTROM,  
- prosí o podporu pri riešení situácie, ktorá je taká, že pacienti sa  sem  ťažko dostanú 
-  pri realizovaní vodorovného dopravného značenia sa zrušili 2 miesta pre sanitky 
- na Hrabovskej ceste je stále blato, prosí riešiť to ako na  Širokej ul. 
 
Ing. Boc 
- prisľúbil, že realizácia parkoviska bude prioritou VMČ Západ  pre rozpočet   pre rok 

2006, taktiež bude snaha o prepojenie Ul. Kožušníckej a Zlatovskej 
Ing. Sýkorčin 
- v komisii ŽP a D  sme riešili problém dopravy na  Zlatovskej ul.  , chceme nájsť vhodné 

riešenie 
- pravá strana by mala byť určená na parkovanie / Zlatovská ul.  /, mal by sa vypracovať 

nový projekt, v letnom období by sa toto malo zrealizovať 
 
MUDr. Chudý 
- požiadal o vyhradenie 2 miest pre sanitky pred vchodom do MEDIK CENTRA, je to 

dôležité 
 
Ing. arch. Rožník 
- podal informáciu o riešení požiadaviek Združenia občanov: 

 
Dňa  9.9.2005 bola vykonaná obhliadka prechodu pre chodcov – Vlárska ul.  za účasti 
zástupcov TSK,DI a Obv. úradu cestného hospodárstva.  
Stretnutie so zainteresovanými bolo z dôvodu zníženia rýchlosti na 40 km /hod. 
Riešenie prechodu pre chodcov nebolo akceptované v celom rozsahu  z dôvodu riešenia  
celkovej dopravnej situácie, bolo navrhnuté zníženie rýchlosti na 40 km/ h. dopravným 
značením  v úseku okolo Kultúrneho domu  -  Istebnícka ul.  / p. Okálová – p. Bundil /  
Prechod na Vlárskej ul. - prekrytie nad potokom – bez pripomienok Povodia Váhu , zvodidlá 
budú odstránené po doriešení prekrytia potoka a cesty, zvodidlá zostanú v úseku 10 m 
v zákrute. 
Celý úsek nad potokom  bude   ako chodník, občania sa dostanú na druhú stranu 
a v ktoromkoľvek mieste do jednotlivých domov 
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Z rokovania vzišli 2 úlohy, ktoré bude potrebné riešiť v spolupráci s VMČ. 
1. zastávky MHD na Istebníckej ul. – treba riešiť nevyhovujúce normy 
2. časť Istebníckej ul. – vyriešiť chodníky na  Ul. M. Slovenskej a na Ul. Vlárskej 

 
 
 

 
Ing. Sýkorčin 
- nedostatky sú nahlásené na ÚŽPaD. 

 
Ing. arch. Rožník 
- predniesol požiadavky občanov adresované  Združeniu občanov, ktoré je potrebné riešiť 

cestou VMČ 
• začína kolaudačné konanie „  Rekonštrukcia chodníka Vlárska ul.“  

 treba  prezrieť kvalitu prác, sú tam odchýlky od projektovej dokumentácie, 
       stredová čiara mala byť posunutá – nie je 
• realizovať  osadenie novej  zastávky MHD na Vlárskej ceste 
• vyústenie ul. M. Slovenskej na Istebnícku ul. 
• kanalizácia –  z hľadiska spracovania okrajových častí robí sa plán na budúci 

rok  : priority sú Ul. Jahodová, Ul. M. Slovenskej, Horné Orechové  
• treba  vyriešiť prechod    cez cintorín pre peších a cyklistov, oplotenie treba 

urobiť celé 
• Pomník padlým hrdinom na Istebníckej ul. – naplánovať opravu textovej 

tabule, ktorá tam je 
• upozornenie na medziľudské vzťahy medzi obyvateľmi na  Kasárenskej ul. ,      

 obyvateľmi unimobuniek a sociálnych bytov – cestou MsP treba vykonávať     
preventívne  obhliadky 

 
Ing. Sýkorčin 
- nedostatky sú nahlásené na ÚŽP 

 
p. Rajniaková 
- poďakovala za zabezpečenie upratovania cestou Úradu práce a MsÚ / aktivačné práce / 
- poukázala na nedostatočné autobusové  spojenie MHD / linka 9 -19 / 

 
Ing. Boc 
- informoval , že v SAD, a.s. je nový majiteľ, je predpoklad, že po rokovaniach Mesta 

Trenčín a SAD, a.s. dôjde  k zlepšeniu situácie  
 
p. Škundová 
- upozornila, že šofér p. Holíček, privrel cestujúcu, keď vystupovala  z autobusu / smial   
- sa /, bola podaná sťažnosť na SAD, a.s., napriek tomu sa nič nedoriešilo 
- deťom  šofér nezastavuje a zavezie ich mimo miesta zastávky / ďalej / 
 
Ing.  Sýkorčin, Ing. Boc 
- informovali, že pri podobných nedorozumeniach  je treba podať sťažnosť na SAD, a.s.,    
príp. trestné oznámenie, potrebné je však presne popísať situáciu / určiť čas a uviesť ŠPZ 
autobusu / 
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p. Zlatovská 
- požiadala o vysvetlenie informácií v INFO  - o vykonaní prieskumu TVS, a.s., nevidí      
dôvod prečo by mala komunikovať s anketárom 

 
 

Ing. Boc, Ing. Sýkorčin 
- v ankete ide o prieskum trhu, nie je povinnosťou občanov  komunikovať s anketármi 
- informoval o tom, že Mesto Trenčín je majoritným akcionárom, zmluvy nie sú tajné,    
- TVS, a.s.  spravuje majetok akcionárov a chce vedieť o nedostatkoch z pohľadu 

obyvateľov 
 

Občan 
- bude sa robiť Ul. Ľ Stárka ? 
 
Ing. Boc 
- v roku 2006 sa urobí odvodnenie komunikácie a nový AB koberec 
 
Občan 
- cez túto ulicu prechádza veľa áut, parkujú tu, je tu SLOVNAFT pumpa, je problém tu 

prechádzať pešo 
 
p. Zlatovská 
- nie je doriešený prechod pre chodcov na ulici Ľ. Stárka 
 
Ing. Boc 
- treba preveriť situáciu 
 
p. Adamec 
- poďakoval MsP, že po upozornení na poškodené zvislé dopravné značenie boli do 3 dní 

opravené 
- požiadal, aby pri jesennom upratovaní sa nezabudlo na okolie bývalého Kultúrneho domu 
- čo bude s Kultúrnym domom ? 
 
Ing. arch. Rožník 
- uskutočnili sa rokovania na MsÚ, MsP 
- je spracovaná štúdia prestavby Kultúrneho domu, v roku 2006 bude vypracovaný projekt 

k stavebnému povoleniu, výber dodávateľa, ak budú peniaze v rozpočte  bude sa 
realizovať v budúcom roku rekonštrukcia Kultúrneho domu 

Plánované využitie Kultúrneho domu 
- Vestibul : MsP 

Kinosála : 2 viacúčelové priestory 
- Podlažie :  viacúčelová kultúrno – spoločenská hala 
- Javisko + podjaviskový priestor – šatne 
- 2 podlažia – z rozdelenia javiska : klubové priestory 
- Okolie : zóna parkoviska a zóna športoviska, výťah nákladný  i pre imobilných občanov 
- Predná časť – vstupná :vstup do priestoru MsP, pri podujatiach väčšieho rozsahu – 
- cez balkón bude vstup do športovo – kultúrnej sály 
- Druhý  vstup bude z bývalého  školského dvora – tu bude i  nové schodisko 
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p. Rajniaková 
- prosí, aby pri schvaľovaní rekonštrukcie  KD bola prizvaná , nakoľko je majiteľkou 

vedľajšej nehnuteľnosti 
- pred PRIOR-om  chýbajú lavičky 
 
Ing. Boc 
- celý pozemok pred PRIOR-om nie je Mesta Trenčín, tam, kde je mesto vlastníkom sa    

lavičky môžu dať 
 
Občianka 
- žiada označiť Ul. Istebnícka 
 
 
p. Horská 
    -     na predposlednom zasadnutí VMČ Západ bolo sľúbené, že MsP bude kontrolovať      
           Ul. Kasárenská, nakoľko tam je čierna skládka, pýta sa  ako sa   kontroluje 
 
p. Galbavý 
    -    informoval o priebehu kontrol v tejto oblasti, je možnosť skontrolovať si to priamo na   
          MsP 
   -      na bezplatnej   núdzovej  linke 159 je možné ohlásiť všetky podnety na MsP 
 
p. Olah 
  -     v objekte Pozemných stavieb na Kasárenskej ul. je nelegálna stavba – 18 unimobuniek,   
        očakáva, že Mesto Trenčín bude túto vec riešiť 
  -     v svojich sťažnostiach poukazuje na neštandardný spôsob života obyvateľov týchto    
        unimobuniek,, neustále poškodzovanie majetku, životného prostredia v okolí penziónu   
        KEROLA, hluk, krádeže 
   -    žiada zabezpečiť kontrolu zo strany MsP a informáciu čo sa v tejto veci deje  
 
Ing. Sýkorčin 
- na rokovaní u primátora bolo dohodnuté oplotenie penziónu KEROLA a riešenie 

kanalizácie 
 
 
Ing. Rožník 
- podporil požiadavku kontroly unimobuniek zo strany MsP, hlavne povolenie pobytu 
 
Ing. Boc 
- problém sa musí riešiť komplexne, toto riešenie je dočasné 
 
Občianka 
-      prečo neboli títo obyvatelia rozdelení po celom území mesta, ale boli sústredení na jedno      
       miesto? 
 
p. Galbavý 
-     nie je možné, aby tam bola nepretržitá hladka, obhliadky sú pravidelné 
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p. Olah 
   -     navrhol riešiť situáciu  monitorovaním kamerovým systémom 
   -     škodu, ktorú mesto spôsobilo nech mesto odstráni 
 
Ing. Boc 
   -    akú škodu spôsobilo mesto? 
 
p. Olah 
- postavilo nepovolenú stavbu 
- následne začali problémy s kanalizáciou a problémy vyššie mnou spomenuté 
- znížila sa návštevnosť v penzióne – nízke tržby 

 
p. Habánek 
- nesúhlasí s riešením situácie, tak ako ju rieši Mesto Trenčín 
 
p. Oláh 
- následok záchrany ľudských životov spôsobil množstvo problémov v oblasti, kde boli 
presťahovaní rómsky spoluobčania 
 
p. Poruban 
- žiada riešiť preplnené autobusy linky č. 13 – v čase, keď sa prepravujú študenti. 

 
 
 
 
Na záver Ing. Anton Boc poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie výboru. 
 

 
Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 30.11.2005, o 15,30 hod, 
v Kultúrnom dome Zlatovce. 
 
 

 
       Ing. Anton Boc 
       člen VMČ Západ 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala:  Bc. Viera Štefulová, dňa 31.10.2005 


