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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 29. septembra 2004 
v Kultúrnom dome Záblatie  
 
Prítomní poslanci:      Ospravedlnení poslanci: 
Vladimír Poruban     Ing. Anton Boc 
Ing. Štefan Sýkor�in     Martin Bar�ák 
------------------------- 
 
Ing. Mária Pauschová, garant VM�  
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 
Hostia pod�a prezen�nej listiny  
 
 
Ing. Štefan Sýkor�in, �len VM� Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie 
výboru. Ospravedlnil neú�as� predsedu výboru p. Martina Bar�áka a �lena výboru Ing. 
Antona Boca.  
 Uviedol, že dnešné zasadnutie sa koná v Záblatí, lebo v sú�asnej dobe sa tu robí 
kanalizácia a pri jej realizácii dochádza k rôznym problémom, s ktorými sa ob�ania obracajú 
na poslancov. Nako�ko akciu realizuje Tren�ianska vodohospodárska spolo�nos� (TVS), 
pozval jej zástupcov na toto stretnutie, aby mohli zodpoveda� na otázky ob�anov.  
 
P. Brabec vyslovil ve�ké rozhor�enie nad tým, ako TVS nezvláda zabezpe�enie výstavby 
kanalizácie v Záblatí a v súvislosti s �ou poukázal na problémy, ktoré  vznikli po�as  
realizácie: 

- v priebehu 1 týžd�a boli okrem jednej cesty všetky odfrézované, rozkopané, �udia 
nemali kadia� prejs� do Záblatia, museli chodi� cez Kostolnú po po�nej ceste. Nechce 
si predstavi� následky, ku ktorým by došlo,  keby bolo potrebné zavola� do Záblatia 
záchranku alebo požiarne auto. Tiež neboli v takom teple 11 dní vysypané smetné 
nádoby, ke�že smetiarske auto sa tu nedostalo.  

 
- robotníci vytrhli jablo� pri cintoríne a chceli vytrhnú� i lipu na autobusovom oto�i. 

Spýtal sa, �i mala TVS povolenie od Mesta Tren�ín na výrub týchto stromov. 
 
- na Ul. Dolné Pažite sa minulý rok robil asfalt a chodníky a teraz sú tam ve�ké 

prepadliská.  
 
- nevhodné správanie robotníkov a majstrov k ob�anov, sú arogantní a nechcú ob�anom 

vychádza� v ústrety,  jedine ak za f�ašku alkoholu.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 2 

Následne informoval o �alšom probléme. Ide o p. Be�ovi�a, ktorý má postavený dom 
pri Záblatskom potoku a napriek nesúhlasu Povodia Váhu, ktoré má vo vlastníctve prístupovú 
cestu na �istenie potoka, dal si urobi� na �u asfalt. Potom tam za�al zastavova� �udí a  chcel 
od nich vybera�  peniaze za to, že chcú cez „jeho“ cestu prechádza�. Teraz cestu zatarasil 
bránkou a doskami, aby tadia� �udia nemohli vôbec chodi�. Žiada, aby sa v tejto veci urobila 
náprava, pretože nie je možné, aby si doty�ný dal urobi� asfalt na cudzom pozemku a ešte 
k tomu aj vydieral �udí.  
 
P. �ižnárová, zástupky�a TVK,  vysvetlila, ako vznikla celá situácia �o sa týka výstavby 
kanalizácie v Záblatí.  
 D�a 25.11.2003 sa rozhodlo, že pre Tren�ín budú dodané financie na nejakú akciu, 
ktorá bude súvisie� s pravobrežnou �isti�kou odpadových vôd (�OV). Mesto Tren�ín sa 
rozhodlo pre vybudovanie kanalizácie v Záblatí. Neboli však na to žiadne projekty a bolo 
treba pripravi� zadanie, projektové práce, vybavi� rôzne povolenia. Vzh�adom na to, že 
vybavovanie týchto záležitostí trvá vždy dlho, s realizáciou prác na kanalizácii sa za�alo 
neskôr, ako bolo predpokladané. Bola dohodnutá aj s Mestom Tren�ín etapizácia celého 
projektu. Ke� sa za�ali práce, zistilo sa, že geologické pomery oproti tomu, ako sa prevádzali 
práce v Kostolnej, sú podstatne odlišné, v Záblatí je ve�mi vysoká hladina spodnej vody 
a pod. Za�ali tu by� ve�ké problémy a nepostupovalo sa takou rýchlos�ou, ako bolo 
naplánované. TVS je viazaná termínom ukon�enia celej akcie, ktorá sa pridala k 
pravobrežnej �OV,  do októbra 2004. Aby sa o tieto peniaze neprišlo, posilnili sa pracovné 
skupiny. Prosili robotníkov a majstrov, aby s ob�anmi jednali slušne a je nemilo prekvapená, 
ako  sa v skuto�nosti správajú. Z toho dôvodu sa ob�anom ospravedlnila za všetky 
nedorozumenia pri komunikácii s robotníkmi a majstrami. Tiež poprosila ob�anov o �alšie 2 
týždne strpenia, dokým sa kanalizácia dokon�í.  
 �o sa týka problému s p. Be�ovi�om, Povodie Váhu pri územnom a stavebnom 
povolení dalo súhlas k vybudovaniu tejto cesty p. Be�ovi�ovi. TVS má k dispozícii písomné 
vyjadrenie, že Povodie Váhu súhlasí s vybudovaním cesty a nie je pravda, že s tým 
nesúhlasilo. Druhá vec je, že p. Be�ovi� však nemá právo bráni� �u�om prechádza� po tejto 
ceste, vydiera� ich a pod.  
 
P. Brabec požiadal zisti�, akým spôsobom a do koho vlastníctva prešiel pozemok, kde si dal 
p. Be�ovi� urobi� cestu. Chce vedie�, �i si k tomu Povodie Váhu vyžiadalo súhlas od 
ostatných dotknutých vlastníkov, pretože oni tiež musia ma� prístup na pozemky.  
 
 VM� Západ požiadal hlavného kontrolóra prešetri� situáciu vo veci p. Be�ovi�a, 
t.j. zisti�, �i si doty�ný odkúpil cestu od Povodia Váhu, aké má na �u práva a zistené 
informácie predloži� na najbližšie zasadnutie výboru. 
 
Ob�ianka poprosila, aby neboli v jednom momente zablokované všetky uzly, pretože ona 
vozí die�a do školy a nemala sa tam ako dosta�. Navrhla, aby jedna skupina robotníkov robila  
doobeda, tak by mohli �udia prechádza� inou stranou, druhá skupina zase nech robí napr. o 3 
hod. neskôr. 
 
Ing. Švajdleník, zamestnanec odboru ŽP a investícií MsÚ, doplnil informácie k výstavbe 
kanalizácie v Záblatí.  
 Harmonogram prác, ktorý bol robený, po�ítal s vä�ším �asovým rozptylom a tým 
pádom aj s možnos�ami etapizácie výstavby kanalizácie. Tým, že sa zahájili práce neskôr, 
všetko sa nahromadilo a nastali problémy. �o sa týka zabezpe�enia prístupu, všetky 
povolenia sú robené tak, že musí by� zabezpe�ený jeden jazdný pruh pre obyvate�ov, pre 
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pohotovostné vozidlá. Záleží len na dodávate�och a subdodávate�och, ako budú toto 
rešpektova�. Bolo by dobré ich na najbližšom kontrolnom dni písomne zaviaza� k týmto 
podmienkam.  
 
Ing. Sýkor�in sa vyjadril a interpeloval to aj na zasadnutí mestského zastupite�stva, že by sa 
mal vy�leni� 1 pracovník z Mesta Tren�ín, ktorý by sa zaujímal o situáciu v Záblatí, riešil by 
problémy a pod. 
 
Ing. Švajdleník reagoval, že to nie je vyslovene mestská akcia.  
 
P. Habánková, riadite�ka TVK, poznamenala, že kanalizácia v Záblatí bola požiadavka 
Mesta Tren�ín a mal by tu ma� doh�ad okrem TVS aj pracovník z Mesta Tren�ín.  
 
Ing. Sýkor�in podotkol, že sa bude snaži� dotiahnu� veci tak, aby tu mal doh�ad aj pracovník 
Mesta Tren�ín. Skúsi sa obráti� s touto záležitos�ou na vedúceho odboru ŽP a investícií, 
prípadne primátora mesta. Vyjadril sa, že na každej stavbe sú vždy problémy, len ich treba 
citlivejšie rieši� a zaujíma� sa o ne.  
 
P. Šišovská informovala, že na Ul. Rybáre pred domom �. 21 kedysi stávala voda. Urobila sa 
tam provizórna kanalizácia  a na�as bol problém vyriešený. Potom sa robil vodovod a cesta 
pred domom sa opä� za�ala prepadáva� a voda tam stála na 10 cm. Teraz, ke� sa robí 
kanalizácia, cesta sa prepáda ešte viac a voda tam stojí na 20 – 30 cm na desiatich metroch. 
Z uvedených dôvodov požiadala v rámci realizácie kanalizácie v Záblatí vykona� nápravu.  
 
P. Minárech poznamenal, že bolo pris�úbené, že v zatá�ke medzi stavebninami a obchodom 
sa urobí trativod, ktorý sa napojí na kanalizáciu. Upozornil, že zatia� sa ni� nedeje, aj ke� tam 
stojí viac vody ako predtým.  
P. Habánková, riadite�ka TVK, reagovala, že trativod bude urobený.  
 
Ob�an upozornil, že na Záblatskej ul. �. 75 a 77 chcú majitelia domov plyn, majú to tam aj 
vykopané, avšak plynári im už s�úbili 10 termínov a ani raz neprišli.  
 
P. Fra�o: 

- na Záblatskej ul. �. 52 spadla TATRA do jarku, je to tam poškodené (aj vchod do 
domu), preto požiadal o nápravu. 

- požiadal minimálne v úseku od križovatky k autobusovej zastávke vybudova� chodník 
aspo� po jednej strane.  

 
P. Falti�ka:  
1/ Železnica – variant 1: Presnejšie oboznámi� verejnos� s riešením bánovskej trate, pretože 
iba jej riešenie prinesie proklamované výhody. Vypracova� škicu riešenia s popisom. 
 
2/ Aquapark – v žiadnom prípade nerieši� ako náhradu letnej plavárne ale samostatne. Pri 
vykazovaných poplatkoch (Tatry, Mikuláš) 1.400,- Sk si to bude môc� dovoli� iba ve�mi 
malá �as� ob�anov. Pre oba prípady preskúma� vrtom možnos� získania termálnej vody, ktorá 
sa má nachádza� pod zna�nou �as�ou územia SR (doklad i Pieš�any, Tr. Teplice a Bojnice).  
 
3/ Pre�o sa v INFO neinformuje o termíne zasadania VM� – je to jediná ú�inná dostupná 
forma.  
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4/ Cez INFO (i inak) informova� ob�anov o probléme zamestnanosti v TN – nosné podniky 
OZETA, Merina a TOS krachujú, zamestnávajú už iba zlomok pracovníkov. Aký je 
priemerný dosahovaný zárobok v TN – som presved�ený, že hlboko pod priemerom na 
Západnom Slovensku. Aké ú�inné riešenie pripravuje vedenie mesta. Za terajšej situácie 
nielen Aquapark ale i zábavné a nákupné centrá nemajú ve�kú šancu. 
 
5/ Žilina si v súvislosti s KIA vymohla dotácie na rozvoj infraštruktúry a na výstavbu 2 700  
bytov. Podniká vedenie mesta, aby v súvislosti s príchodom fy Johnson získalo alikvótny 
podiel? (Predtým Žilina dostala štátnu dotáciu i na zavedenie trolejbusovej dopravy).  
 
6/ Ako chce mesto pomôc� rieši� ubytovanie študentov – napr. �iasto�ným využitím �asti 
Štefánikových kasární.  
 
7/ Do niektorej uvo�nenej školy pres�ahova� zdravotnícku školu (alebo do objektu 
v Štefánikových kasár�ach).  
 
8/ Podpori� snahu premeni� nemocnicu na fakultnú.  
 
9/ Ako riešili cestovné dôchodcov v iných krajských mestách – napr. v Trnave 2,- Sk – 
informova� ob�anov. Nebolo možné použi� napr. i da� zo psov (ide o luxus) na zvýšenie 
dotácií. Informova�! 
 
P. Habánek upozornil: 

- VM� Západ neinformoval ob�anov, kedy a kde bude ma� zasadnutie, �ím porušil 
zákon o informáciách.  
Ing. Pauschová sa ospravedlnila, že technickou chybou nebola uverejnená pozvánka 
na dnešné zasadnutie v INFO.  

- má k dispozícii záznam z pracovného rokovania na doriešenie požiadaviek v oblasti 
dopravy na území m.�. Západ, ktoré sa uskuto�nilo 29.6.2004. Upozornil, že za 2 roky 
tohto volebného obdobia poslanci boli schopní vyrieši� z jeho množstva požiadaviek 
len 2.  

 
P. Tileschová sa spýtala, �i bude odkanalizovaná aj tá �as�, kde sa stretávajú ulice Dolné 
Pažite a Rybáre, pretože ona býva na rohu a každoro�ne tam mávajú po �lenky vodu a v zime, 
ke� naprší alebo sa pustí sneh, brána im zamrzne a nemôžu sa dosta� do domu.  
 
P. Bohuš sa informoval, �i sa nedá odkanalizova� �as�, kde sa za�ínajú stava� nové  domy 
v Záblatí, lebo ke� sa neurobí teraz, potom môžu zase nasta� problémy.  
 
P. Habánková, riadite�ka TVK, informovala, že financií nie je ve�a, podmienkou EÚ je, že 
sa na kanalizáciu musia napoji� existujúce domy. To je podstatné a neobháji to, že za 2 roky 
tam budú stá� rodinné domy. Akonáhle sa odovzdá stavba, za�nú monitorova�, �i boli peniaze 
naozaj  použité  pod�a  podmienok  a  pokia�  by  neboli,  peniaze  im môžu vzia� a TVS musí  
 
 
 
všetko vráti�. TVS vyšla maximálne v ústrety v tom, že za týchto ob�anov vybavila stavebné 
povolenie, je to vybavené ako II. etapa a na náklady európskych zdrojov sa tam ide stava� 
�erpacia stanica, aby nebol problém pripoji� sa na existujúcu kanalizáciu.  
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Ob�ianka požiadala zrekonštruova� rozhlas v Záblatí, nako�ko v niektorých �astiach vôbec 
nefunguje, alebo ho nepo�u�.  

 
 
 
 
 Na záver Ing. Štefan Sýkor�in po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie 
výboru. Nasledujúce zasadnutie VM� Západ sa bude kona� d�a 27.10.2004 o 15.30 hod. 
v Kultúrnom dome v Zlatovciach.  
 
 
 
 

 
        Ing. Štefan Sýkor�in, v.r. 

             �len VM�  Západ   
         D�a: .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, d�a 15.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


