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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 27.1.2010 v priestoroch klubu 
dôchodcov v Istebníku. 

 

 
Prítomní:       Neprítomní:     
    
poslanci:         

p. Vladimír Poruban       p. Tomáš Vaňo          ospravedlnený 

p. Mgr. Ladislav Pavlík     p. Martin Barčák        ospravedlnený 

mgr. Peter Vojtěch, zást. 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 bola predložená na prerokovanie žiadosť útvaru právneho a matriky  - 
Žiadosť o navrhnutie prísediacich Okresného súdu v Trenčíne. 

   Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2 za vzal návrh prísediacich okresného 
súdu na vedomie a odporú ča doplni ť zoznam – pani Porubanová . 

Mgr. Pavlík oznámil, že  zhodou okolností zasadnutie VMČ koliduje so zasadnutím kultúrnej 
komisie, pričom jeho účasť je tam kvôli uvznášaniaschopnosti komisie potrebná.  

Ing. arch. Guga priniesol na zasadnutie VMČ projektovú dokumentáciu Rekonštrukcie ul. 
Jahodovej a Rekonštrukcie kultúrneho strediska Istebník. Zároveň tu bol prítomný 
i projektant rekonštrukcie KS Istebník Ing. arch. Milan Rožník. 

Rekonštrukcia ul. Jahodovej nie je zahrnutá v rozpočte na rok 2010, vzhľadom na vek 
dokumentácie ( rok 2000) bude v prípade realizácie potrebná jej aktualizácia a prispôsobenie 
jestvujúcej zástavbe. 

Aktuálne požiadavky poslancov a ob čanov:  

Problém s parkovaním pri prevádzke zubnej ambulancie MUDr. Hrčku - ul. Jahodová, 
Majerská. 
mgr. Peter Vojtěch – príslušníci MsP sa boli na miesto niekoľko krát pozrieť, na ulici 
neparkovali žiadne automobily a brána do dvora bola otvorená.   
Je potrebné označiť parkovisko vo dvore , lebo ľudia aj tak parkujú na ulici. 
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Pani – Kto odhŕňa sneh zo zastávky pri „Slávikovi“ a chodníky na Istebníckej ?  
Ulica Istebnícka je štátna cesta III. Triedy, má ju v správe Trenčiansky samosprávny kraj. 
Chodníky sú povinní odhŕňať majitelia priľahlých pozemkov vrátane priestorov zastávky 
autobusov. 
 
Dôchodci nad 70 rokov majú mať MHD zdarma. V našej časti je málo liniek MHD 
s odôvodnením, že ju nahrádza prímestská doprava. Táto je však spoplatnená aj pre 
dôchodcov. Je otázka, ako sa to dá riešiť.   
 
Pavlík – je to administratívny problém. MHD patrí mestu, prímestská doprava patrí 
samosprávnemu kraju. Muselo by prísť k dohode týchto subjektov. Doporučujeme iniciovať 
stretnutie štatutárov. 
 
P. Bečár – Problém Jahodovej ulice. Sú nové lokality, kde sa už budujú komunikácie a siete. 
Ako je možné, že to neide na Jahodovej? 
P. Guga – Spomenuté ulice sú financované z prostriedkov určených na modernizáciu 
železnice a zo súkromných prostriedkov, nie z prostriedkov mesta.  
      
Občania apelovali na účasť poslancov na zasadnutiach VMČ. Vznikol problém s pravidelnou 
neúčasťou niektorých poslancov (p. Barčák).   
 
Mgr. Pavlík oznámil, že  zhodou okolností zasadnutie VMČ koliduje so zasadnutím kultúrnej 
komisie, o čom sa dozvedel až teraz. Jeho účasť je tam kvôli uvznášaniaschopnosti komisie 
potrebná. Na základe požiadavky občanov na zasadnutí VMČ zostal až do jeho ukončenia. 

Problém s upratovaním ulice Istebníckej. Majiteľom  je  samosprávny kraj, ktorý je povinný 
urobiť údržbu 2x ročne, čo však nepostačuje. Marius Pedersen to urobí viackrát, ale len na 
základe objednávky.  
 
Mestský rozpočet je nižší – menšie podielové dane – Mesto si muselo vziať úver 3 mil €. 
  
Požiadavka na uvolnenie peňazí pre mestskú časť - na vybudovanie kanalizácie na Zamostí, 
chýba chodník na Istebníckej, nakoľko každý deň chodí cez Hrabovku veľké množstvo aut.  
 
Informácie o zrušení škôlky na Medňanského a presunutie k Odeve.  
Škôlka na Medňanského sa nebude prekladať, len sa perspektívne uvažuje s otvorením 
nových tried pri Odeve. 
 
V akom štádiu je zabezpečovanie projektov na financovanie kanalizácie z prostriedkov EU.        
   
P. Rožníková – Kiššova ulica je rozbitá.  
 
P. Zajaček  - veľmi dlho sa sľubuje oprava ampliónov v Orechovom a Istebníku. Sú vo veľmi 
zlom stave.  
 
P. Pavlík – prospelo by, keby keby boli z rozpočtu mesta vyčlenené peniaze pre každý VMČ, 
a občania by si mohli povedať, na čo sa minú. 
 
Bolo by dobré mať prehľad, koľko sa za každú mestskú časť vyberie peňazí na daniach.   
 
Opätovná požiadavka na zriadenie prechodu pre chodcov na Bratislavskej pri SHELL. 
 
V križovatke Hrádzová a Vlárska cesta sú odstavené 2 nepojazdné autá. 
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Problém s parkovaním je aj pri zdravotnom stredisku na ul. M. Kišša. Autá nemôžu stáť na 
parkovisku bytových domov a na ulici znemožňujú prejazd. Je potrebné vytvoriť možnosť 
parkovania na dvore. Je tam dosť miesta.  
 
Horné Orechové – je tam zmena dopravného značenia pre bicykle. 
 
Požiadavka na osvetlenie hrádze v úseku od Zuzanky po železničný most. Zároveň je 
chodník na hrádzi v tomto úseku značne rozbitý.  
 
Jestvujúce osvetlenie od Koliby a cez železničný most je značne poruchové. 
 
Chodník na cestnom moste hlavne na strane určenej pre cyklistov je samá diera. 
 
Zopakovala sa požiadavka na prezentáciu riešenia dopravy na Zámostí počas realizácie 
modernizácie ŽT a po jej ukončení (hlavne podjazd pri OLD HEROLDE) vrátane peších. 
Padol návrh, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo v KD Zlatovce. 
  
Ulica Chotárna – požiadavka na posunutie autobusovej zastávky a tým vyriešenie problémov 
s parkovaním pri evanielickom cintoríne. 
 
Vedľa Slávika trčia kríky do chodníka (Oproti bývalým potravinám).  
 
Vedľa Adámka na Istebníckej ulici je zbúranisko a neudržiavaný pozemok. Čo sa s tým dá 
robiť?  
 
 
 
 
 
 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť. 
Ďalšie zasadnutie VMČ bude  24 februára 2010  na IV. ZŠ Veľkomoravská. 

 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 8.02.2009 
 
 

        Vladimír Poruban 
                               predseda VMČ Západ 


