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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 29. 6. 2011 v Klube dôchodcov na 
Medňanského ulici 

 

Prítomní:       Neprítomní:      
   
poslanci:         

Bc. Tomáš Vaňo           

p. Patrik Burian           

p. Martin Barčák          

p. Mgr. Ladislav Pavlík  

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

MsP   p. Galbavý  

 
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. Predstavil členov VMČ a ostatných 
zúčastnených zástupcov mesta a MsÚ. Skonštatoval, že pod nízku účasť občanov na zasadnutí VMČ sa 
podpísala nedostatočná komunikácia s občanmi, (zrušenie Infa) 

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie boli predložené nasledujúce žiadosti alebo materiály odborných útvarov MsÚ a mesta 
Trenčín.  
 
- Žiadosť Petra Čapáka - COLD servis  o prenájom nehnuteľnosti - pozemku na Kasárenskej ulici v k. ú. 
Zlatovce časť parc. č. 1404/1, zast. plocha vo výmere 60 m2, za účelom zriadenia prístupu z mestskej 
komunikácie na pozemok k výstavbe polyfunkčného objektu. 
 
 
  

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporu čili vyhovie ť žiadosti o prenájom pozemku za 
účelom zriadenia prístupu z mestskej komunikácie na p ozemok k výstavbe polyfunk čného objektu. 
 

- Žiadosť Petra Plevu - Autopega  o prenájom nehnuteľnosti - pozemku na Kasárenskej ulici v k. ú. Zlatovce 
časť parc. č. 1404/1, zast. plocha vo výmere 60 m2, za účelom zriadenia prístupu z mestskej komunikácie 
na pozemok k výstavbe autoservisu. 
 
 
  

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporu čili vyhovie ť žiadosti o prenájom pozemku za 
účelom zriadenia prístupu z mestskej komunikácie na p ozemok k výstavbe autoservisu. 
 

- Žiadosť PD Zámostie  o prenájom pozemku v k.ú. Hanzlíková,  parc. č. 760/5, o výmere 2267 m2, za 
účelom poľnohospodárskeho využitia. 
 
 
  

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporu čili vyhovie ť žiadosti o prenájom pozemku za 
účelom po ľnohospodárskeho využitia. 
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4. Požiadavky ob čanov a poslancov   

p. Vaňo  Vyslovil svoj názor na súčasnú situáciu mesta, ktorá nie je až tak kritická, ako ju prezentuje 
vedenie.  Finančné prostriedky prídu zo štátnych inštitúcií. Tieto sa však neobjavili na strane plánovaných 
príjmov mesta. 

Najživšia otázka v tejto mestskej časti bude otázka fungovania KD Istebník, ktorého 1. etapa rekonštrukcie 
bola realizovaná minulý rok. Ešte zostala 2. a 3. etapa. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa sem presťahuje klub 
dôchodcov a mestská polícia. Tieto veci sú už v kompetencii pani viceprimátorky Kaščákovej. Niektoré veci 
riadi bez nás.  

Mesto v máji schvalovalo reštriktívny rozpočet, ktorý pracuje s nereálnymi číslami na strane príjmov.  
Odvolaním pána Kováčika z funkcie viceprimátora sa stratil aj dosah vplyvu najsilnejšej poslaneckej skupiny 
Smer na riadenie mesta.   

Dnes sa o 17.00 uskutoční slávnostné spustenie fontány Vodníka, ktoré sa uskutoční vďaka niekoľkým 
podnikateľom a zorganizovaniu verejnej zbierky.  

 

p. Šulek – pýta sa, ako je to možné, že napríklad Bratislava má peniaze a Trenčín nemá? Prečo mesto 
riadia ľudia z Bratislavy alebo Košíc? 

p. Vaňo  Mesto Bratislava je viac zadĺžené ako Trenčín, a takýchto miest na Slovensku je viac. Situácia 
v Trenčíne je účelovo prezentovaná, ja osobne som bol proti takto poddimenzovanému rozpočtu. Peniaze sú 
reálne, prídu na jeseň. Mesto tám trpí. Dnes je Trenčín a Trenčiansky kraj na úpadku. 

Včera sa otvoril AU OPTRONICS v priemyselnom parku, pani premierka vyhlásila, že minimálna mzda tu 
bude 500€. Skutočnosť je však taká, že tu ľudia zarábajú cca 38€ hrubého, je nedostatok záujemcov 
o prácu. 

 

p. Šulek – Ako je to s vybudovaním sľubovanej kanalizácie na Zámostí? Nič sa tu za posledné roky 
nevybudovalo. Kedy sa vyrieši problém Kasárenskej ulice? Postavil som si tam rodinný dom, teraz má 
polovičnú cenu.  

p. Vaňo  Pôvodný termín začatia realizácie bol august – september 2010. Plánovaný projekt ešte nie je 
schválený, začiatok sa posunul na rok 2012. Je to investícia TVK, nie mesta.  

Vymenoval väčšie investície, realizované mestom v tejto mestskej časti – napríklad rekonštrukcia ulice 
Širokej, Kasárenskej, Malozáblatskej, rekonštrukcia verejného rozhlasu, rekonštrukcia kultúrneho domu 
v Istebníku, .... 

 

Pán Pavlík Ja mám na vec odlišný pohľad ako Tomáš Vaňo. Nemožno zamieňať príčiny s dôsledkami, 
súčasný primátor prevzal mesto vo veľmi zlom stave. Hrozila a hrozí nútená správa, čo by znamenalo 
príchod cudzieho správcu, ktorého menuje ministerstvo financií, zrušenie kompetencií primátora, mierne 
posilnenie kompetencií zastupiteľstva, hlavnej kontrolórky. Zároveň by to znamenalo zrušenie všetkých 
dotácií vrátane dotácií do kultúry a športu. Stratila by sa absolútne kontrola nad fungovaním mesta. 
Spomenuté príjmy nie sú isté, uskutočnia sa možno až koncom roka. Faktúry je nutné platiť teraz. Primátor 
musel túto situáciu spolu so zastupiteľstvom riešiť takýmto drastickým spôsobom.  

Až dnes o 14.00 na mimoriadnom zastupiteľstve bola vďaka dohode s VodEkom a banou odvrátená hrozba 
nútenej správy na niekoľko mesiacov. Je pravda, že komunikácia viazne, je tu priveľký vplyv ľudí zvonku na 
riadenie mesta. 

Všetko je to spôsobené tým, že nefungovala kontrola, praktizovali sa politické spôsoby riešenia problémov. 
Napríklad je zarážajúce, že náklady na údržbu zelene v meste Trenčín boli v r. 2009 720.000€ a v r. 2010 
2.700.000€.  Fakturovali sa veci na ktoré neboli objednávky. Hospodárenie mesta v minulom volebnom 
období bolo v mnohých prípadoch veľmi nehospodárne. 

p. Vaňo: Vypočuli ste si dva pohľady na súčasnú situáciu mesta. Mesto Trenčín v určitom bode keď nie je 
schopné splácať záväzky, musí zaviesť ozdravný režim, ktorý trvá 90dní. O všetkých finančných operáciách 
rozhoduje hlavný kontrolór mesta. Ak sa nepodarí počas tohto času mesto ozdraviť, padá do  nútenej správy. 
Pán primátor od začiatrku roku straší nútenou správou. Do nej mesto môžu dostať dve organizácie – Parius 
Pedersen a Vod Eko. Tieto veci mohli byť dávno dohodnuté. Keby nebol takýmto spôsobom znižoval reiting 
mesta, dalo sa dohodnúť s hocktorou bankou.  



 3

p. Bar čák  Všetko je o komunikácii, je potrebné aspoň vypočuť druhú stranu.  

Napríklad už niekoľko rokov riešime problém bytových domov na Piešťanskej ulici – mesto majiteľom bytov 
nepredalo priľahlý pozemok okolo bytoviek. Je potrebné, aby sa mesto zbavilo povinnosti jeho údržby.   

Ak máte nejaké požiadavky, my sa budeme snažiť nimi zaoberať a riešiť ich.  

P. Pleško  Je dôležité nehádať sa a spoločne riešiť problémy.  

95% investičných prostriedkov na rekonštrukciu ZŠ Veľkomoravská bolo z EU, iba 5% z rozpočtu mesta. Bol 
som prekvapený, že sa nedodržal termín, ale práce sa ukončujú 6 mesiacov po termíne. Bolo by dobré 
urobiť kontrolu nielen finančnú a vecnú.  

 

p. Bar čák  Kontrola bola vykonaná, bol zvolaný poslanecký prieskum. Štát nedal peniaze, nie únia. Firma, 
ktorá nedostala peniaze, ukončila práce.  
 
p. Burian  Zúčastnil som sa zasadnutia školskej rady, dodávateľ tam sľúbil odovzdanie ukončenej stavby do 
konca júna. Kontrola prebehla, ak nebude odstránených 30 zistených hlavných závad, mesto neprevezme 
stavbu do konca júla. V opačnom prípade budú uplatňované sankcie voči dodávateľovi.  
 

p. Vaňo: Dotácie z Únie na rekonštrukciu školy ešte len prídu v 2. polroku, napriek tomu s nimi rozpočet 
nepočíta. 
 
P. Pleško  Opakovane upozorňujem na potrebu realizácie striešky na autobusovej zastávke.  

Chodníky v meste sú veľmi zlej kvality. Nikde inde som to nevidel. 
Pozemok okolo trafostanice na Zlatovskej ulici je stále zarastený burinou. 
Kanalizácia na Zlatovskej od Bratislavskej je už 15 rokov v zlom stave, je tam stále jazero. 
 
P. Fiam  Je nefunkčný odtok na Stárkovej ulici medzi mostami. V kanalizácii sú kusy betónu.  

Oblúk – chodník z mosta okolo Ziga – nedá sa ani prejsť – je tam burina. 
Popri ceste pri hrádzi stále parkujú autá, nie je tam chodník, nedá sa prejsť. Niektoré parkujú až na hrádzi. 
Ničí sa tým hrádza, hrozí jej narušenie. 
 
p. Galbavý – je to pozemok Povodia Váhu. Oslovíme riaditeľa Povodia na riešenie tohto problému.  
 
Pani – problémový separovaný zber na plasty, ja osobne som za kontajnery, nie za sáčky.   
 
Separovaný zber v kontajeroch nefunguje, je tam nahádzané všeličo. 
 
Pani Rožníková – nefunguje vývoz separovaného odpadu kontajnery neboli na Kiššovej dva mesiace 
vyvezené.   
Chcem sa spýtať pána Pavlíka, ako dopadla otázka riešenia zliav MHD pre dôchodcov. 
 
Pán Pavlík Problém sa nedá riešiť individuálne pre mesto Trenčín, ale pre všetky mestá v kraji, to už je 
otázka na rokovanie s majiteľmi SAD. Je spracovaný návrh na celý samosprávny kraj. Čakalo sa na 
hospodársky výsledok SAD za celý rok. Strata je vyše 1 mil €, sú zablokované všetky ostatné dotácie.  
Majiteľ SAD kúpil pozemok autobusovej stanice za účelom vytvorenia komplexu objektov vybavenosti, podľa 
všetkého bude riešiť aj revitalizáciu železničnej stanice. Chce navrhnúť primátorovi, aby sa tento problém 
dotácií riešil výhradne pre Trenčín. 
 
p. Vaňo: Podal informáciu, že ako VMČ bol oslovený starostami okolitých obcí – Zamarovce, Skalka nad 
Váhom, a primátorom Nemšovej ohľadom zapojenia sa do petície – snaha zamedziť zvýšenej intenzite 
kamiónovej a nákladnej dopravy cez toto územie, nakoľko tento úsek cesty nie je zaťažený mýtom.  
 
p. Burian  Je schválený nový zákon obmedzujúci nákladnú dopravu v niektorách úsekoch ciest s výnimkou 
zásobovania aj to len v učité hodiny. Je to možné určiť dopravným značením. Chystá sa táto petícia, ak to 
bude aktuálne, oslovíme Vás.   
 
Pani – položila otázku, či niekto stráži rodinné domy stavané v súvislosti so železnicou.   
 
p. Vaňo: Pri kolaudácii boli zistené niektoré nedostatky, pokiaľ objekty nebude skolaudovaný, bude ich 
strážiť mestská polícia. Minulý mesiac prišlo 450.000€ od železníc, ktoré neboli v rozpočte. Ďalšie peniaze 
ešte prídu.  
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Pán – Opätovne otvoril otázku bývania neprispôsobivých občanov na Kasárenskej ulici. Požadujeme ich 
vysťahovanie. 
 
p. Vaňo: Rozhodnutie o ich presťahovaní zo Staničnej ulice bolo prijaté v minulosti, pričom 21 poslancov 
prehlasovalo 4 poslancov zo Zámostia. 
 
p. Galbavý – Predpokladám, že nebudú až také veľké problémy, nakoľko boli dve rodiny neplatičov 
vysťahované. To dúfam otatných umravní.   
 
Pani – položila otázku, kto stráži kultúrny dom na Istebníckej ulici.  Videla, že sa tam v noci svietilo. 
 
p. Vaňo: nikto nehlásil vlúpanie, takže to nebol zlodej.  
 
Odpoveď na otázku športu Tento rok skončil po 80 rokoch. Prevádzkové náklady na športovú halu sú 
202.000€. Mesto tento rok odsúhlasilo dotáciu 50.000€, prevádzkovateľ je nútený si zvyšných 150.000 
zohnať. Bol nútený zdvihnúť nájomné. Stanovilo sa na 100€ na hodinu.     
Tento nájom odradí všetkých užívateľov športovej haly. 
A takto je to aj s ostatnými športovými zariadeniami. 
  
 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 31. 8.2011 o 16.00 hod. v priestoroch ZŠ Klube 
dôchodcov  na Medňanského ulici.  
 
Na záver pán Vaňo poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 9. 07. 2011 
 
 
 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 
 

 

 

 

 

 


