
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 28.6. 2006 
v Kultúrnom stredisku Zlatovce 

 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci 
P. Miroslav Barčák     Ing. Anton Boc 
Ing. Štefan Sýkorčin     P. Vladimír Poruban 
–––––––––––––––––––––––––––    
Mgr. František Országh 
p.  Miroslav Galbavý, MsP Trenčín 
Ing. Miroslav Marguš – útvar majetku mesta MsÚ 
Ing. Mária Pauschová – garant  
Bc. Viera Štefulová, zapisovateľka   
–––––––––––––––––––––––––––    

 
 
Pán Martin Bar čák, predseda VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril zasadnutie 

výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
 Ing. Boc pri hlasovaní o žiadostiach zaslaných VMČ Západ poskytol svoj súhlas mimo 
zasadnutia. 
 
 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a  občanov 
3. Žiadosti  
4. Rôzne  
5. Záver 
 

 
2. Požiadavky  poslancov a občanov 

 
P. Habánek 
- požiadal o vyjadrenie k požiadavke, či sa v rámci zmeny Rozpočtu Mesta Trenčín schválili finančné 
prostriedky na dobudovanie chodníka na Ul. Vlárska  
- požiadal, aby sa do Rozpočtu Mesta Trenčín  pre rok 2007 zapracovali finančné prostriedky na 
rekonštrukciu Kultúrneho domu v Istebníku 
- upozornil, že v INFO sú nepresné informácie, čo sa týka smerovania linky MHD č. 3. Žiada o opravu 
informácií ohľadom zastávok, lebo ľudia nevedia, kde majú čakať na MHD. 
 
Ing. Sýkorčin uviedol, že je pripravená projektová dokumentácia aj zmluva na realizáciu  stavby 
„Chodník Ul. Vlárska“. S istotou možno povedať, že realizácia prebehne ešte v tomto roku, nakoľko 
i v rozpočte sú na túto stavbu vyčlenené finančné prostriedky a nič nebráni tomu, aby na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 29.6.2006 bol rozpočet s touto akciou schválený . 
 
P. Barčák uviedol, že KD v Istebníku zostal v majetku mesta a jeho rekonštrukcia je prioritou VMČ 
Západ. Je predpoklad, že prvá etapa rekonštrukcie kultúrneho domu  prebehne v budúcom roku a bude 
snaha, aby sa v tom istom roku zrealizovala aj druhá etapa. 
 
P. Nováková upozornila, že skúšobná prevádzka linky č. 3 nie je vhodne spracovaná, lebo prvý spoj  
o 9,00 hod. nevyhovuje obyvateľom, ktorí sa potrebujú dostať k lekárovi, potom dlho čakajú 
v zdravotníckych zariadeniach na vybavenie. Bolo by vhodné uvažovať so zmenou grafikonu, lebo ani 



žiaci nemôžu využívať túto linku – je to pre nich neskoro. V nadchádzajúcom prázdninovom období 
sa taktiež nepresne vykáže naplnenosť spoja, lebo žiaci majú prázdniny.  
 
Ing. Sýkorčin informoval, že  4.7.2006 prebehne rokovanie v Žiline o zmenách ohľadom verejnej 
dopravy. 
Je pravdou, že časové rozpätie medzi odjazdom a príjazdom tejto linky  je nedostatočné. Bol by 
potrebný ešte jeden spoj v smere do centra mesta.  Bol daný prísľub z ÚŽPD MsÚ /Ing. Maslová /, že 
trasa  spojov MHD č. 3 bude zmenená. 
 
P. Fraňová , Ul. Hlavná 
- vyjadrila sťažnosť na prejazd kamiónovej dopravy cez Ul. Hlavná 
 
P. Psotný 
- uviedol, že pri plánovanej rekonštrukcii plynovodu, ktorá sa nerealizovala, je na miestach výkopov 
navezená zemina tak, že je tu nebezpečný prejazd, dochádzalo  i k úniku plynu, sú narušené potrubia 
- žiada o  riešenie dopravnej situácie na Ul. Hlavná, nakoľko kamiónová doprava je v tomto úseku 
nebezpečná hlavne, čo sa týka nedodržiavania  povolenej rýchlosti 
- uviedol, že pri POTRAVINÁCH na Ul. Hlavná je realizovaný chodník iba v úseku po obchod, ďalej 
nie je, i keď pôvodne tam bol. Cesta vedie priamo pri plotoch domov,  je to nebezpečné, lebo nie je 
oddelená časť pre chodcov. Je to frekventované miesto a bolo by potrebné to riešiť tak, aby bola 
zabezpečená bezpečnosť občanov. 
-  upozornil, že na opačnej strane cesty  je zatrávnený priestor, ktorý nikto neudržiava. 
- uviedol, že v smere na diaľničný privádzač nebolo dlho umiestnené  zodpovedajúce  dopravné 
značenie. Vodiči si zvykli tadiaľto jazdiť. 
 
Mgr. Orzságh informoval o dopravnom riešení tejto situácie a o zákonných normách určujúcich  
takýto postup. 
 
P. Hlaváč  upozornil, že Ul. Hlavná nie je dimenzovaná pre prejazd kamiónov. Táto skutočnosť mala 
byť braná do úvahy pri vydávaní povolenia na prejazd nákladnej dopravy k opravovni kamiónov. 
Poškodené sú domy a ani nový povrch komunikácií nevyriešil problém s otrasmi, ktoré sú spôsobené  
prejazdom  kamiónov. Nebezpečenstvo hrozí pri porušení  potrubí a prípojok plynu a vody. 
 
P. Barčák uviedol, že overí v územnom pláne mesta, či sa uvažuje pri realizácii modernizácie 
železničnej trate s podjazdom, ktorý by riešil dopravnú situáciu tak, aby sa nákladná doprava vyhla 
Zlatovciam i Záblatiu. 
 
P. Hlaváč sa vyjadril, že  Ul. Na Vinohrady mala slúžiť ako  jednosmerná ulica  iba  do  uvedenia  
diaľničného privádzača do prevádzky. Diaľničný privádzač je už dávno zrealizovaný a ulica ešte stále 
nie je obojsmerná. Obyvatelia požadujú „zobojsmernenie“ ulice s požiadavkou, aby sa možnosť 
obojsmernej jazdy  vzťahovala iba na obyvateľov Ul. Na Vinohrady. 
 
Ing. Sýkorčin uviedol, že cesta na Ul. Na Vinohrady nespĺňa podmienky na to, aby bola obojsmerná. 
Jej šírkové parametre sú nedostatočné. K problému sa vyjadrí ÚŽPD MsÚ v Trenčíne a Okresný 
dopravný inšpektorát v Trenčíne. 
 
P. Barčák  uviedol, že v súčinnosti MsP v Trenčíne a Polície je kontrolovaný úsek pri diaľničnom 
privádzači, je potrebné kontrolovať aj povolenú rýchlosť na Ul. Hlavná.  
Žiada o osadenie dopravného značenia 40km/h na mieste, kde je v súčasnosti povolená rýchlosť 60 
km/h. Bolo by vhodné iniciovať petíciu zo strany občanov adresovanú na  Okresný dopravný 
inšpektorát v Trenčíne, kde by boli uvedené konkrétne požiadavky riešenia dopravnej situácie v tejto 
lokalite, t.j. prehodnotenie osadenia pôvodného  dopravného značenia 40km/h. 
 



P. Jánsky upozornil, že v zatáčke smerom z VOP, š.p. je stožiar telefónneho vedenia obrastený 
zeleným porastom asi do výšky 1,5 – 2  m  tak, že  vodiči,  ktorí prechádzajú okolo, nemajú prehľad 
o premávke. Treba tento  divo rastúci porast odstrániť, aby sa situácia sprehľadnila. 
Po búrke zostala pri evanjelickom cintoríne v potoku padnutá vŕba.  
Ako sa bude riešiť chodník pri dome p. Gregušovej? 
Upozornil, že pri NAZA nie je osadená  autobusová zastávka, treba ju tam inštalovať. 
 
Ing. Sýkorčin uviedol, že chodník pri dome pani Gregušovej nemôže byť realizovaný, lebo podľa 
nových predpisov tam, kde  nie je vybudovaná kanalizácia, nemôže byť vybudovaný chodník. 
 
P. Jánsky upozornil, že MHD č. 3 zo smeru zo Zlatovského nádražia nezastavuje pri POŠTE, tak ako 
je uvedené v grafikone. 
 
Občan vyjadril nespokojnosť s tým, že na Ul. Hlavná nie je realizovaný chodník, čo má za následok 
pri dažďoch naplavovanie dažďovej vody do záhrad domov. Je to nepríjemné. 
Na konci Ul. Hlavná smerom do Zlatovskej doliny je navážaný komunálny odpad, je to dlhodobý 
problém, ale doposiaľ sa nič nevyriešilo. Požiadal, aby sa vykonali účinné opatrenia, aby sa tomuto 
zamedzilo. 
 
P. Hlaváč navrhol, aby „čiernu skládku“ v lokalite Zlatoviec odstránil majiteľ pozemku, príp., aby 
mesto odkúpilo tento pozemok a vybudovalo na ňom oddychovú zónu, aby sa zamedzilo vysypávaniu 
odpadu na toto miesto. 
 
P. Barčák uviedol, že v súčasnosti mesto nemôže investovať do takejto akcie, lebo sú naplánované 
dôležitejšie investičné akcie, ktoré treba urýchlene realizovať. 
Opakovane upozornil, že pri poznatkoch o takej činnosti, akou je napríklad i znečisťovanie tohto 
priestoru, je potrebné obrátiť sa priamo na tel. č. 159 – MsP v Trenčíne a nahlásiť uvedenú 
skutočnosť.  
 
 Občan uviedol, že na križovatke ulíc Hlavná a Na Vinohrady, kde je zokruhovaný vodovod, je 
potrebné prerušiť ho jedným ventilom tak, aby bolo možné v prípade poruchy, zastaviť prívod vody 
do jednotlivých ulíc. 
 
Občianka uviedla, že smerom z Ul. Na Vinohrady  na diaľničný privádzač je dopravné značenie, 
ktoré zamedzuje príjazdu vozidlám z uvedeného  smeru, napriek tomu tadiaľ autá jazdia, pretože je to 
pre nich jednoduchšie ako obchádzať celú lokalitu. Existujú pre takýto príjazd nejaké výnimky? 
 
P. Galbavý  uviedol, že príjazd na diaľnicu z Ul. Na Vinohrady  slúži iba pre Správu diaľnic SR a pre 
Políciu. Mestská polícia v Trenčíne nevykonáva kontroly v tomto úseku, nakoľko túto kompetenciu 
má Diaľničná polícia. 
 
 
 

3. Žiadosti 
 

1/ Žiadosť spoločnosti SELOS s.r.o. Trenčín, o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na 
prenájom pozemku časť parc. č 1079 v k. ú. Zlatovce, za účelom umiestnenia informačnej tabule. 
Ide o pozemok v obci Záblatie za železničným prechodom. 
ÚŽPD a ÚAS dňa 28.6.2006 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 2 rokov. 
 

VMČ Sever hlasovaním 3 za  odporučil  predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
na prenájom pozemku časť parc. č 1079 v  k. ú. Zlatovce, za účelom umiestnenia 
informačnej tabule spoločnosti SELOS s.r.o. Trenčín v zmysle predloženej žiadosti. 



  
2/ Žiadosť o : 
 

a) odkúpenie pozemku parc.č. 361 o výmere 19 m2 v k.ú. Zlatovce pre Jozefa Ryška s manž. ,  
Ul. 9. mája, Trenčín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou súp. 
č. 1587. 
ÚAS a ÚŽPD MsÚ odporučil dňa 16.6.25006 vyhovieť uvedenej žiadosti. 
 
b) odkúpenie pozemku parc .č. 1366/1 o výmere 320 m2 v k.ú. Hanzlíková pre Jozefa Jasaja 
s manž., Ul. Vlárska 30, Trenčín za účelom scelenia pozemkov. 
ÚAS a ÚŽPD MsÚ rieši uvedenú žiadosť. 
 
c) odkúpenie pozemku parc.č. 366 o výmere 19 m2 v k.ú. Zlatovce pre Michala Samáka, Ul. 
Veľkomoravská 46 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou súp.č. 
1593. 
ÚAS a ÚŽPD MsÚ odporučil dňa 16.6.2006 uvedenej žiadosti vyhovieť. 
 
 
 VMČ Sever hlasovaním 3 za odporučil odkúpenie pozemkov v zmysle predložených 
žiadostí. 
 
 
 
 

 
Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa  

30.augusta  2006/ streda / 
o 15,30 hod 

v zasadacej miestnosti č. 101 / 1. posch./ MsÚ . 
      
 
 
 
 
 
 

                  Martin Barčák 
       predseda VMČ Západ, v.r. 
 

Zapísala : Viera Štefulová, dňa 3.7.2006 


