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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 29. 9. 2010 v Kultúrnom stredisku v 
Záblatí. 
 

 

Prítomní:       Neprítomní:      
   
poslanci:         

p. Vladimír Poruban        p. Tomáš Vaňo           

p. Mgr. Ladislav Pavlík       p. Martin Barčák 

p. Zdeno Marousek, 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 VM Č boli predložené žiadosti útvaru majetku mesta na p rerokovanie: 

1.  Požiadavka o stanovisko VMČ Západ k prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Istebník parc. č. 
67/1, záhrada vo výmere 112 m2 pre Danielu Kocianovú za účelom užívania ako záhradky pri obytnom 
dome. 

Výbor mestskej časti Západ nebol vzh ľadom na neú časť dvoch členov uznášaniaschopný. 
S predloženou žiados ťou sa bude zaobera ť na svojom najbližšom zasadnutí. 

 
2.  Požiadavka o stanovisko VMČ Západ k predaju nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Zlatovce "C KN" 
parc. č. 1991/399, zast. plocha vo výmere 149 m2 a parc. č. 1991/400, zast. plocha vo výmere 18 m2 pre 
Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Bratislava za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
stavbou diaľnice. 

Výbor mestskej časti Západ nebol vzh ľadom na neú časť dvoch členov uznášaniaschopný. 
S predloženou žiados ťou sa bude zaobera ť na svojom najbližšom zasadnutí. 

 
Predseda VM Č prečítal odpovede na otázky ob čanov obdržané od jednotlivých odborných útvarov 
mesta. 

P. Godál – Spojovacia komunikácia medzi Zlatovcami a Kasárenskou ulicou je perepadnutá, tak isto je 
prepadnutá komunikácia na Žabinskej.         
 
P. Godál – Túto odpoveď neakceptuje – komunikáciu je potrebné ihneď opraviť a odvodniť, prepadnutá 
cesta môže spôsobiť poškodenie motorových vozidiel, keď naprší, nedá sa prejsť. Realizáciu vodovodu 
vykonávala firma TRIM, tá by mala poškodenú komunikáciu opraviť v rámci záruky. 

P. Poruban - Komunikáciu je potrebné šírkovo a konštrukčne dimenzovať i na nákladné automobily, aj 
vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii modernizácie železničnej trate bude slúžiť ako spojnica na Vlársku 
cestu. 

P. Sykor čin – Rekonštrukciu tejto komunikácie je potrebné nárokovať ako investičnú akciu na rok 2011.  
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Aktuálne požiadavky poslancov a ob čanov:  

Pani Dvorská – 27.9. bola pol dňa vypnutá elektrina v Malom Záblatí, Takúto skutočnosť je potrebné 
dopredu oznámiť.  To isté sa stalo i v Hornom Orechovom. 

Parkovanie na Malozáblatskej priamo v križovatke s Hlavnou. Je potrebná kontrola polície.  

P. Guga – O vypnutí elektrickej energie je podľa zákona povinný konečného spotrebiteľa čiže občanov 
informovať distribútor. Nie je to povinnosťou mesta. 

P. Pavlík – Je potrebné požiadať ZSE, aby v prípade plánovanej odstávky informovali obyvateľov. 

p. Marousek -  Parkovanie je možné až vo vzdialenosti viac ako 5 m od križovatky. Záblatie má na starosti 
príslušník MsP Marcel Kostifal, je potrebné zavolať na čislo 159 (aj anonymne). 

Pani Naposledy v Orechovom bola sľúbená účasť dopravného policajta na zasadnutí VMČ. Ide 
o nedodržanie rýchlosti v Hornom Orechovom. Prečo nemerajú rýchlosť priamo v obci. Označenie Horné 
Orechové je malá tabuľka v zeleni, viacmenej neviditeľná. 

p. Marousek -  Včera bolo vydané usmernenie ministerstva vnútra – policajti nemôžu merať rýchlosť 200 m 
von z mesta a skryte.  

P. Poruban – Pokúsi sa stretnúť s príslušníkom dopravného inšpektorátu a najsť riešenie.  

Boli vznesené požiadavky viacerých ob čanov na doru čovanie Infa do domácností. Jedná sa o Horné 
Orechové, Stárkovu a Royovu ulicu.   

P. Guga – V zázname zo zasadnutia VMČ Západ zo dňa 30.6.2010 bola podaná informácia, že v prípade, 
že niekde nedostávajú Info, je potrebné obrátiť sa na pána Mgr. Martina Mistríka  – redaktora INFO (č. tel. 
0902 911 404). 

P. Gajdúšek – V Záblatí je tých plánovaných opráv el. vedení oproti ostatným mestským častiam veľa. 
Požiadavka na ZSE – zracionalizovať plánované opravy a tým zredukovať ich počet.  

Pán  

– 7 rokov požaduje opravu a osvetlenie cesty Ku kyselke.  

– Nedostatočné čistenie potoka, naposledy pred tromi rokmi, aj to zle – proti prúdu a do polovice. Je 
potrebné niečo robiť s lúkami – keď sa poorali – dážď splavuje hlinu, tým sa zanáša. Ak sa niečo 
nebude robiť, na jar nás vytopí.  

– Prečo mestská polícia nechodí kontrolovať dozadu chaty – vykrádajú sa  

P. Sykor čin – Problém je s čistením potoka v prekrytí, . Zanášanie potoka spôsobujú aj občania, tým že do 
koryta vyhadzujú rôzne predmety (matrace, pneumatiky...) .  

P. Brabec – Nad potokom je potrebné vybudovať usadzovacie nádrže a tým zamedziť splavovaniu zeminy. 

P. Poruban – Tento problém je nutné riešiť cez Útvar životného prostredia a urgovať správcu vodného toku 
Povodie Váhu Piešťany. 

P. Minčo – Požaduje namontovať jeden amplión na konci Záblatskej ulice.  

Pani – v Záblatí neide 6 ampliónov, je potrebné ich opraviť. Treba opraviť aspoň 2 amplióny na Bratislavskej 
ulici. Dolné pažite a Záblatská na konci. 
Je potrebné opraviť alebo preložiť drevený telefónny stĺp na Hanzlíkovskej 74.  

P. Papová – Na Záblatskej sa robil nový koberec. Pán Barčák s Vaňom spisovali závady, chcela by som 
vedieť, čo sa spripomienkami ďalej robilo. Ide hlavne o kanalizáciu, keď sú intenzívne dažde, prečerpánačka 
je zahltená, vyráža kanalizácia.  
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P. Pavlík – Cesta je vo vlastníctve samosprávneho kraja, riešil tieto pripomienky so stavebným dozorom, ale 
už nedosledoval spätnú väzbu. Zistí skutočnosti a podá informáciu o riešení. Do týždňa Vám dám vedieť. 

P. Brabec  

– Autá stoja Na kamenci až v križovatke. Cez obed je cesta plná, dokonca tam parkujú štátni policajti 

– Kým sa začne robiť podjazd pod železnicu a kruháč na Brniansku, mala by sa urobiť jednosmerka, 
teraz je samá jama. 

– VUC spravila cestu po odbočku do družstva, už ju museli opravovať. Oproti obchodu, doteraz je tam 
kopa hliny a neporiadku  

– Napojenie priemyselného parku na štátnu cestu nekvalitne urobené. Chodník k domom za 
cintorínom nie je funkčný.    

– Chodník pri Záblatskom cintoríne od Ilavského po Bratislavskú – nasypaný drobný štrk. Bol tam 
betón, stačilo tam dať liaty asfalt. 

– Cesta Na kyselku – je potrebné opraviť. 

– Je potrebné vykonávať údržbu zelene okolo kultúrneho domu v Záblatí a odviesť kopu hliny po 
spojároch.  

P. Pavlík – Niektoré problémy sa z dajú triviálne, ale na riešenie je to veľmi ťažké.  

Pán – Keď sa pokosí detské ihrisko na ul. Rybáre, pokosená tráva zostáva na mieste. Je potrebné ju ihneď 
odviezť po každom kosení.  

Pani – Na cintoríne v Záblatí chýbajú 3 škridle. Je potrebné ich doplniť. Je to slúbené ale ešte to nie je 
urobené. Škridle sú uložené v pivnici. 

Pani – Kto sa má starať o kosenie okolia kyselky v Hornom Orechovom? 

P. Guga – Majiteľom pozemku E 791 o výmere 705 m2 je mesto Trenčín, okolité parcely vlastnia súkromné 
osoby. Kosenie mestského pozemku zabezpečuje správca zelene (Marius Pedersen).  

Pani – Plocha pri detskom ihrisku v Orechovom – majitelia psov ich tam púšťajú navoľno, čo je pre ľudí 
veľmi nepríjemné. Bolo by vhodné, keby sa tam občas ukázala mestská polícia. 

P. Brabec Ohľadom podchodu do Zlatoviec – je potrebné niečo urobiť, aby sa vytvioril prejazd aspoň pre 
osobné automobily, čím by sa odľahčila doprava v Zlatovciach.   

P. Poruban – VMČ už veľmi dlhý čas požaduje riešenie tohto problému aj formou prerokovania na verejnom 
zasadnutí VMČ za účasti ľudí, ktorých sa to dotýka.  

Pán  - Prečo sa na modernizáciu železnice neurobí pripomienkové konanie ako pri rekonštrukcii Mierového 
námestia. 
 
 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadnutie 
VMČ bude 27. októbra v Klube dôchodcov na Medňanského ulici. 

 
 

Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 7. 10. 2010 

        Vladimír Poruban 
                             predseda VMČ Západ 


