
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 28. mája 2003 na Mestskom úrade v Tren�íne  

  Prítomní:     Neprítomný :  
Martin Bar�ák  
Ing. Štefan Sýkor�in  
Ing. Anton Boc 
------------------------- 

Ing. Mária Pauschová, garant VM� 
Západ 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 
Hostia pod�a prezen�nej listiny  

  

Vladomír Poruban  

P. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa riadil 
nasledovným programom:  
P r o g r a m:  
1. Žiadosti  
2. Požiadavky �lenov VM� Západ 
3. Požiadavky ob�anov 
4. Rôzne 

 
1. Žiadosti  

1/ žiados� Tibora Fiama, �. Stárka 11, Tren�ín zo d�a 7.5.2003 o zámenu nehnute�ností – pozemku parc. �. 
558/143 zastavaná plocha s výmerou 3m2 za parc.�. 558/144 zastavaná plocha s výmerou 3 m2 v k.ú. Zlatovce a  
Jána Štefanca a manž. Hodžova 53, Tren�ín o zámenu nehnute�ností – pozemku parc. �. 558/140 zastavaná 
plocha s výmerou 4 m2 za parc. �. 558/141 zastavaná plocha s výmerou 4 m2 v k.ú. Zlatovce – lokalita hromadné 
garáže pri železni�nom moste, za ú�elom usporiadania pozemkov na základe porealiza�ného zamerania stavby.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ žiados� odporu�ili d�a 13.5.2003.  

VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il zámenu nehnute�ností, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
2/ žiados� o zmenu v užívaní stavby skladových priestorov na výrobnú halu v bývalom areáli NAZA na Ul. 
Kasárenská. Žiadate�om je firma FOMPEX, spol. s r.o., K výstavisku 632, Tren�ín. Výrobná hala bude slúži� na 
výrobu zlievárenských brikiet, sušenie a skladovanie hotových výrobkov.  
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je dané územie ur�ené ako výrobné územie – priemyselná 
zóna, kde sú umiestnené predovšetkým vä�šie (najmä jestvujúce, stabilizované) zariadenia výroby, skladov a 
výrobných služieb.  
MsÚ – OŽP požaduje od investora stavby odborné stanoviská OKÚ – OŽP a Okr. štátneho hygienika. K 
predmetnej �innosti bola podaná petícia ob�anov d�a 24.2.2003 zastúpená Ing. B. Haškom a následne prebehlo 
miestne zis�ovanie pracovníkom povereným výkonom ŠSD.  
MsÚ – OŽP zaujalo predbežné stanovisko, že funkcia výrobnej �innosti nie je v rozpore s platným územným 
plánom a záväzné stanovisko vydá až po prehodnotení všetkých stanovísk, �i daná stavba nadmieru neohrozuje 
verejný záujem.  

VM� Západ zobral na vedomie predmetnú žiados� s tým, že svoje stanovisko zaujme až po predložení 
stanoviska hygienika a odboru architektúry MsÚ.  

 
2. Požiadavky �lenov VM� Západ 

P. Bar�ák:  
- požiadal Ing. Kalafúta, aby m.�. Západ nebola v �alšom období kosená naposledy, ale ak je to technicky možné, 
tak na preská�ku s ostatnými mestskými �as�ami. Má pocit, že do Záblatia sa kosi� nechodí vôbec a na Zámostie 
na koniec. Poukázal na to, že špeciálne pred OD Úspech už boli ve�mi vysoké trávy, �o bolo pre množstvo 
alergikov ur�ite utrpením. �o sa týka posledného detského ihriska mimo Kvetnej, ktoré bolo funk�né, požiadal o 
jeho drobné ale nevyhnuté opravy a údržbu (doplni� piesok, opravi� zariadenie a pod.)  
Ing. Kalafút zodpovedal, že v minulom období sa kosilo naposledy v inej mestskej �asti, nie je to tak, že vždy sa 
kosí naposledy v m.�. Západ. Ide o to, že prvé kosenie v meste je vždy kritické, lebo tráva rastie ve�mi rýchlo. 



Tiež poukázal na to, že posledné kosa�ky sa kúpili ve�mi dávno a preto je ich výkon taký, aký je. �o sa týka 
detských ihrísk, je preh�ad ihrísk, ktoré sa udržiavajú a sú na ne vy�lenené peniaze, ostatné ihriská sú udržiavané 
len tak, že sa pokosia a dosype sa tam piesok.  
- poprosil MsP, aby bol zachovaný trend dozoru na priechode pre chodcov na Ul. Na kamenci avšak tak, aby 
policajné auto nebolo vidie�.  
- informoval, že sa na neho obrátili ob�ania kvôli problému vo veci pizzerie na Stani�nej ul. �. 12, kde bola 
otvorená terasa (v súlade so všetkými predpismi, ktoré sú potrebné), avšak nedošlo tam k realizácii pripomienky 
MHT oh�adne výsadby náhradnej zelene, ktorá bola odtia� vytrhaná. Pravdepodobne nás �aká petícia ob�anov. 
Ke�že to nebolo zrealizované, požiadal Ing. Kalafúta o nápravu.  
- apeloval na úrad a dôrazne urgoval riešenie vo veci nasledovnej požiadavky „na spojnicu ulíc Zlatovská a 
Kožušnícka osadi� ve�ké kamene k chodníku pre zabránenie parkovania vozidiel na chodníku“. Požiadal Ing. 
Švajdleníka o konkrétny termín prerokovania tejto záležitosti s ODI a MHT Tren�ín, ako bolo uvedené v odpovedi 
na túto požiadavku zo zasadnutia VM� 26.3.2003.  

Následne sa �lenovia VM� Západ vyjadrili k problematike modernizácie železni�nej trate a informovali o 
stanoviskách komisií MsZ, v ktorých sú �lenmi.  

Ing. Sýkor�in vysvetlil, že na VM� Západ 26.2.2003 informoval o akciách, ktoré mali by� zaradené do zmeny 
rozpo�tu na rok 2003, avšak tento materiál vypracoval pán prednosta a nebol tak schválený mestským 
zastupite�stvom. Na základe schváleného materiálu informoval, �o je pre m.�. Západ odsúhlasené a �o bude v 
tomto roku zrealizované.  
Na základe toho, �o sa nedostalo tento rok do rozpo�tu a na základe obhliadky poslancov VM� Západ, ktoré sú 
aktuálne pre �as� Zámostie, urobili poslanci návrh investi�ných akcií VM� Západ pre rok 2004-2006, ktorý bude 
musie� ís� na prerokovanie do jednotlivých komisií a ktorý následne pre�ítal.  

3. Požiadavky ob�anov:  

Ob�ianka požiadala, aby bola zabezpe�ený autobusový spoj zo Záblatia smerom k nemocnici a na Juh, aby 
ob�ania nemuseli prestupova� na Hasi�skej ul.  
Tiež upozornila, že na Hasi�skej ul. v streche autobusovej zastávky je diera a ke� prší, dáž� padá na �udí.  

P. Bratko:  
- na Ul. Na kamenci te�ie odpadová voda z rýn po vrchu vozovky.  
Ing. Sýkor�in pris�úbil preverenie situácie na TVK.  
- treba dorobi� chodníky na uliciach Na záhrade, Na vinohrady, Okružná.  
- v križovatke ulíc Hlavná a Na kamenci je povyt�haný asfalt.  
Ing. Sýkor�in informoval, že je to štátna cesta a v správe SSC, na ktorú to treba adresova�, ke�že oni to 
poškodili.  
P. Bar�ák odporu�il túto požiadavku adresova� na Ing. Švajdleníka, ktorý ju odstúpi SSC. Požiadal, aby VM� 
dostával konkrétne ohrani�ené odpovede, termíny.  
- na Hlavnej ul. nie sú dodržiavané závere�né hodiny, odchádzajú odtia� vodi�i áut pod vplyvom alkoholu, 
mestská polícia má však len malé právomoci, pretože môže prís� len skontrolova� dodržiavanie závere�ných 
hodín a štátna polícia má na túto prácu len 1 alebo 2 príslušníkov, ktorí môžu kontrolova� vodi�ov áut.  
VM� Západ žiada oddelenie obchodu služieb v sú�innosti s MsP skontrolova� dodržiavanie otváracích hodín v 
bare na ul. Hlavná.  
- okolo Kultúrneho strediska v Záblatí je neporiadok, poprosil MHT uprata� tam a pokosi�.  
P. Bar�ák požiadal pokosi� aj par�ík v Záblatí.  

P. Minárech požiadal v tejto lokalite preveri� zatváracie hodiny kr�iem a barov, pretože návštevníci robia v noci 
hluk.  

P. Fra�o: 
- sa informoval, kedy bude kanalizácia v Záblatí.  
Ing. Sýko�in a p. Bar�ák zodpovedali v tejto veci.  
- pripomenul, že kedysi chodilo do Záblatia zametacie auto aspo� v de�, ke� sa tu konalo zasadnutie výboru, 
teraz už vôbec nechodí.  
Ing. Kalafút zodpovedal, že je harmonogram zametania a je si istý, že sa v Záblatí zametalo, môže to doloži�. 

P. Koreš�ák poukázal na to, že ob�ania využívajú len pravý chodník cestného mosta smerom do mesta, chodia 
po �om peší a aj cyklisti. Spýtal sa, �i by sa to nedalo urobi� tak, že chodník na jednej strane by využívali pešiaci 
a chodník po druhej strane cyklisti.  
Ing. Sýkor�in zodpovedal, že tento problém riešila komisia ŽP a dopravy, problém je však z h�adiska bezpe�nosti 
na druhej strane, kde kon�í most, pretože tam cyklisti nemajú kam výjs�.  



P. Šišovská požiadala na Záblatskú ul. pri obchod osadi� zrkadlo, pretože je to tam ve�mi nebezpe�né.  

P. Jánský sa spýtal, pre�o sa nevyužíva mestský rozhlas.  
P. Bar�ák zodpovedal, že netreba o�akáva� od mesta nejaké ve�ké investície �o sa týka údržby mestského 
rozhlasu, pretože mesto investuje do nových moderných médií, jedným z nich je Tren�ianska televízia.  

P. Brabec: 
- požiadal zvola� rokovanie so Slovenskými telekomunikáciami, nako�ko telefónne káble visia kadejako cez 
mestský rozhlas. 
- požiadal zvola� rokovanie s riadite�om Povodia Váhu Pieš�any vo veci vy�istenia Záblatského potoka.  
P. Fra�o sa vyjadril, že sta�ilo by 1 alebo 2 x do roka vy�isti� zdrže.  
P. Honeková požiadala, že na stretnutí s Povodím Váhu ich upozorni�, aby pri �istení potoka nezrúbali ovocné 
stromy vo vlastníctve ob�anov. 
VM� Západ žiada odbor 	P zabezpe�i� stretnutie s Povodím Váhu s tým, aby boli na� prizvaní �lenovia VM� 
Západ.  

P. Zajac sa informoval na záležitos� oh�adne dokon�enia požiarnej zbrojnice v Záblatí.  
P. Bar�ák zodpovedal, že v rozpo�te boli odsúhlasené peniaze na znalca, ktorý reálne zhodnotí stav. Treba 
po�ka� na jeho vyjadrenie a na základe toho môžeme nie�o urobi�.  
VM� žiadal kompetentných informova�, v akom stave je záležitos� oh�adne požiarnej zbrojnice v Záblatí.  

P. Bohuš poukázal na to, že po tri štvrte roku sa kone�ne koná zasadnutie VM� v Záblatí. V tejto �asti majú �udia 
to�ko problémov a preto by sa tu mali takéto zasadnutia kona� �astejšie. V Záblatí sa ni� nerobí, nekosí, 
nezametá, nepolieva, nemajú tu kanalizáciu, vodu a pritom �udia platia rovnaké dane ako �udia žijúci v meste.  
P. Bar�ák vysvetlil, že nie je podstatné ako �asto sa tu budú kona� zasadnutia, pretože kto má nejaký problém, 
môže ho prís� nanies� na VM�, ktoré sa koná na MsÚ. Avšak nie je problém zasadnutia výboru robi� �astejšie v 
jednotlivých mestských �astiach. 

P. Pytlík upozornil, že pred jeho domom na ul. Dolné Pažite doteraz nebola odstránená rozkopávka.  
VM� žiada Ing. Švajdleníka o stanovisko, pre�o nebola rozkopávka daná do pôvodného stavu a žiada o nápravu.  

P. Pagá�ová: 
- na ul. Dolné Pažite bola tabu�a, akou rýchlos�ou môžu tadia� jazdi� autá, avšak tabule niet a autá jazdia 
kadejako.  
- požiadala, aby sa v rozhlase vyhlásilo, ke� bude ma� pani doktorka v zdravotnom stredisku dovolenku, aby sa 
tam �udia zbyto�ne neprehnali.  
P. Bar�ák sa vyjadril, že s týmto sa treba obráti� priamo na pani doktorku a správcu kultúrneho strediska, aby sa 
dohodli. 

P. Honeková: 
- na ul. Rybáre nie je skolaudovaný vodovod, voda sa tam nedá pi�, je závadná. Spýtala sa, pre�o MsÚ 
nezabezpe�il cisternu s pitnou vodou v zmysle príslušnej vyhlášky a taktiež pre�o sa neznížil vo VZN o dani z 
nehnute�nosti koeficient a tým pádom by mali ob�ania ú�avu na dani, ke�že tam nemajú vodovod.  
Ing. Sýkor�in zodpovedal, že túto pripomienku predloží na komisii ŽP a dopravy s tým, aby mestská rada dala 
odpove�, ako sa to vyrieši.  

4. Rôzne 

1) Ing. Pauschová predložila návrh Rokovacieho poriadku Výborov mestských �astí s tým, aby �lenovia VM� 
vyslovili k nemu svoje pripomienky a návrhy.  

VM� Západ zobral na vedomie návrh Rokovacieho poriadku VM� bez pripomienok.  

2) Ing. Pauschová informovala, že odbor investícií požiadal VM� Západ, aby sa vyjadril k návrhu využitia 
Kultúrneho domu v Istebníku.  

P. Bar�ák sa vyjadril, že osobne nevie odporu�i�, �o by sa tam malo dia� špeciálne smerom k oblasti kultúry.  
Dal na zváženie návrh, že pokia� mesto nevie naloži� s týmto majetkom bezstratovo, nech ho ponúkne 
komuko�vek na odpredaj.  

Ing. Sýkor�in si myslí, že mesto musí ponúknu� tieto priestory a vybra� si, �o by tam dovolilo prevádzkova�.  



3) Ing. Pauschová predložila žiados� z materskej škôlky, aby pri vyra�ovaní detí z materskej škôlky v kultúrnom 
dome neplatili poplatok za prenájom.  

VM� Západ odporu�il žiados� materskej škôlky o zrušenie poplatku za prenájom kultúrneho domu pri vyra�ovaní 
detí.  

 
Na záver p. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie výboru. 
Nasledujúce zasadnutie výboru sa bude kona� d�a 25.6.2003 o 15.00 hod. na Mestskom úrade v Tren�íne.  

 
Martin Bar�ák 
predseda VM� Západ  
D�a: 10.6.2003  

 
Zapísala: Renáta Špaleková, 10.6.2003 

 


