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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 28. 9. 2011 v Kultúrnom stredisku v 
Záblatí      

 

Prítomní:       Neprítomní ospravedlnení:    
     
poslanci:         

Bc. Tomáš Vaňo               p. Martin Barčák     

p. Mgr. Ladislav Pavlík       

p. Patrik Burian  

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

MsP   p. Mgr. Vojtěch  

 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2  Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ   
3. Odpovede na požiadavky  
4. Požiadavky občanov a poslancov   
5. Rôzne  

 
1. Otvorenie  
Zasadnutie výboru otvoril predseda VMČ pán Tomáš Vaňo.  

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie neboli podané žiadne požiadavky odborných útvarov MsÚ.  
 
3., 4. Odpovede na požiadavky, požiadavky ob čanov a poslancov   

p. Vaňo:  

Opätovne upozornil na problém s chodníkom z priemyselného parku do Záblatia. 

Poľnohospodárska a Záblatská ulica sú poškodené stavebnou činnosťou, bolo na to niekoľkokrát 
poukázané, je potrebné zjednať nápravu. 

Na cintoríne v Záblatí nefunguje čerpadlo, mesto nemá peniaze na opravu. 

Pani viceprimátorka Kaščáková bola pozvané na zasadnutie VMČ, aby vysvetlila svoju predstavu 
o fungovaní kultúrnych stredísk všeobecne a hlavne tohto v Záblatí. Žiaľ ospravedlnila sa, príde v inom 
vhodnom termíne. 

Konečne sa začala výstavba nového cestného mosta slávnostným položením základného kameňa.  

Do konca tohto roku sa počíta so zasypaním jamy pri ODA po doriešení právnej stránky veci.  

Urobil krátku analýzu pomerov vo vedení mesta:  

V decembri sa začínalo v jednej línii zastupiteľstvo – primátor. Situácia sa zmenila aj odvolaním pána 
Kováčika ako viceprimátora. Pani Kaščáková zo SAS zostala ako jediná viceprimátorka, čo nie je 
odzrkadlením pomeru síl v zastupiteľstve. 

Kapitálové príjmy sa nenapĺňajú podľa očakávania. Musia nastať niektoré nepopulárne kroky ako je 
napríklad zdraženie cestovného MHD a zrušenie niektorých spojov. 

   

P. Bohuš: Vznikol problém s nabíjaním kariet vo vozidlách MHD. Dobíjanie je časovo obmedzené, čo 
nevyhovuje ľuďom, hlavne študentom.                          
 
p. Vaňo: Zajtra je zasadnutie MsZ, podáme interpeláciu, budeme sa snažiť zlepšiť tento stav. 
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P. Blažej V súčasnosti prebieha pripomienkovanie nového územného plánu. Požaduje jeho zverejnenie na 
výveske. Na stránke mesta síce je, ale v počítači sa nedá otvoriť, prípadne je nečitateľný, legenda je v rohu, 
nie je na samostatnom obrázku.    
 
P. Guga : Pripomienkovanie nového územného plánu sa uskutočňuje podľa platnej legislatívy, nie je 
mysliteľné, aby boli konkrétne oslovené všetky záujmové skupiny, organizácie a jednotlivci. Už prebehlo 
pripomienkové konanie, ktorého sa mohol zúčastniť každý občan, ktorý mal záujem. Návrh územného plánu 
je vystavený do 14.10. v Centre rozvoja mesta – Farská 10, kde je možné dostať aj vysvetlenie.   
 
Pani : V územnom pláne sa uvažuje s rozšírením univerzity v Záblatí. Ak tu budú chodiť tisíce študentov, 
nebude stíhať doprava. 
 
P. Guga : V územnom pláne je riešený výhľad rozvoja mesta, ak nastane takéto rozšírenie univerzity, bude 
podmienené rozvojom infraštruktúry vrátane cestnej siete a tým odľahčenie jestvujúcej obytnej zóny.   
 
P. Brabec – v minulosti bola niekoľkokrát daná požiadavka zavolať zástupcov REMING-u, aby nám vysvetlili, 
aký bude postup pri modernizácii železnice. 
V prípade havárie na Ulici Sigôtky bude Záblatie odrezané od ostatnej časti mesta aj pre sanitky 
a požiarnikov.                                                                                                     
 
Stopka na Zlatovskej pri výjazde na pokračovanie diaľničného privádzača je nezmyselne osadená.                                      
                                                                                                                           
Nesúhlasíme s tendenciou pani Kaščákovej zrušiť kultúrny dom v Záblatí. 
 
Do dnešného dňa nie je doriešený vodomer. 
 
Kultúrna komisia sa nevie dohodnúť, čo je súkromný a čo komerčný prenájom. 
 
P. Barčák: Je to snaha mesta ušetriť peniaze. Všetci členovia VMČ si myslia, že je potrebné ponechať 
fungovanie všetkých kultúrnych domov. 
Fungovanie každého kultúrneho strediska je diametrálne odlišné, napríklad DK v Zlatovciach je vo 
výpožičke, musí si na seba zarobiť. DK v Záblatí je mestský. V niektorých prípadoch sa mohlo jednať 
o nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 
 
p. Vaňo: Uskutočnila sa debata s pani Kaščákovou, pričom sme mali odlišné názory. Podľa nášho by mali 
kulturáky zostať.    
 
p. Nemec, hovorca primátora:   Kultúrny dom v Záblatí sa určite neruší, mení sa správca – pani Brabcová 
končí, novým správcom bude zamestnanec mesta – pani Blašková. Tento rok bude mesto platiť iba energie. 
Bude nutné nastaviť si systém individuálne. V súčasnosti sa hľadá spôsob financovania. 
 
p. Vaňo ako ob čan: Pani Blašková nebýva v Záblatí, chce vedieť, ako bude v skutočnosti fungovať spôsob 
sprístupnenia objektu, napríklad v prípade potreby hlásenia miestneho rozhlasu.   
 
p. Nemec:   Pani Blašková príde na zavolanie do 10 min. 
 
P. Brabec – upozornil na skutočnosť, že na funkciu správcu je zmluva platná do konca roku 2011, a je aj 
zmluva o hmotnej zodpovednosti.                                              
 
P. Bohuš:  

- Je potrebné opraviť komunikácie v Záblatí, je predpoklad, že sa zničia aj poklopy.  
- Na ulice od kyselky je potrebné osadiť zrkadlá – z Poľnohospodárskej a ul. Ku kyselke                          
- Keď idú ľudia autom od Gábriša – policajti dávajú fúkať  
- Na lúku za diaľnicou (ku kyselke) niekto vyviezol 2 vlečky odpadu    

                                                                                                            
P. Barčák: firmy ktoré sú za nadmerné opotrebovanie ciest zodpovedné sa priznali k 1/50 škody. Podám 
interpeláciu na zasadnutí MsZ. Ak mestský úrad nebude konať, podáme trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa. 
 
Pán: položil otázku, či sa nedajú zohnať peniaze na opravu ciest a chodníkov. 
 
p. Vaňo: Zámostie má pripravených niekoľko projektov na financovanie z EU, čakáme len na výzvu. 
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Pán: položil otázku, prečo mestskí policajti hliadkujú len po univerzitu a tam sa otočia. Prečo nechodia až ku 
Kyselke? Bezdomovci tam kradnú železo do zberu. 
 
p. Vojt ěch: Urobím všetko pre to, aby mestskí policajti chodili až ku kyselke. Bezdomovci majú ústavou 
zaručený voľný pohyb. Musíme sa s nimi naučiť žiť. 
 
P. Barčák: Otázka viacnásobného nesvietenia v Záblatí - bolo spôsobené niekoľkonásobne preťatým 
káblom pri rekonštrukcii kaštieľa.  
 
Pán: Bývam v poslednom dome na ulici Ku kyselke. Keď sa zotmie, za Univerzitou je tma. Už viackrát som 
poukázal na to, že na tejto ulici je potrebné pridať niekoľko svietidiel.       
 
Pani: Poďakovala pánom poslancom za rekonštrukciu zastávky a chodník. Záblatie bolo samostatné od roku 
1366 do 1984, kedy sa zlúčilo s Trenčínom. Za tie roky už išlo do pokladnice mesta veľa peňazí, bolo by 
vhodné, aby sa do Záblatia vrátili. 
 
p. Pavlík: Požiadal o častejšie kosenie trávnika na sídlisku Kvetná a úpravu stanovišťa pre smetné nádoby 
pri Lidli, býva v hroznom stave.                                                                  
 
 
 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 26. 10. 2011 o 16.00 hod. v KD Zlatovce.  
 
Na záver pán Vaňo poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 7. 10. 2011 
 
 
 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 
 

 

 

 

 

 


