
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 30. októbra 2002 v Klube dôchodcov v Istebníku  

  Prítomní:     Neprítomný :  
Mgr. Ladislav Pavlík 
p. Rastislav Machunka  
p. Ján Matejka  

Ing. Mária Pauschová, garant 
VM� Západ 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 

  

Ing. Miroslav Maxon  
p. Peter Brabec  
p. Vladimír Poruban  

Mgr. Ladislav Pavlík, predseda VM� Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa 
riadil nasledovným programom:  

P r o g r a m:  
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM� Západ, konaného d�a 26.6.2002 v Klube 
dôchodcov v Istebníku  
2. Požiadavky ob�anov  
3. Žiadosti  

1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM� Západ, konaného d�a 26.6.2002 v Klube 
dôchodcov v Istebníku  

Mgr. Pavlík pre�ítal odpovede na predmetné požiadavky.  

2. Požiadavky ob�anov  

Ob�ania vyslovili námietky k distribúcií INFO v mestských �astiach Istebník a Orechové, konkrétne na uliciach 
Chotárna, Na záhumní, Istebnícka, Majerská, M. Kišša.  

Mgr. Pavlík vysvetlil, že MsÚ zrušil zmluvu s distribútorom INFO a uzavrel ju s novým, dúfa, že situácia sa zmení.  

VM� Západ žiada TKPA zabezpe�i� riadnu distribúciu INFO v mestských �astiach Istebník a Orechové, 
konkrétne na uliciach Chotárna, Na záhumní, Istebnícka, Majerská, M. Kišša.  

P. Zaja�ek: 
- zobral si na staros� hlásenie v mestskom rozhlase, miestnos�, kde sa nachádza aparatúra v Kultúrnom dome 
Istebník bola vyma�ovaná a daná do poriadku, ale nesvieti tam svetlo, pravdepodobne štartéry na žiarivkách sú 
zlé, preto požiadal MHT o nápravu.  
- v Orechovom sa robí rekonštrukcia elektrického rozvodu, ve�a reproduktorov mestského rozhlasu bolo 
odpojených a poškodených, pretože ke� hlási do rozhlasu, ve�a �udí ho nepo�uje a musím im to znova tlmo�i�. 
Poprosil, aby MHT urobilo v jeden de� kontrolu a na reproduktory, ktoré ešte môžu slúži�, napojilo rozvody.  

Ob�ianka informovala, že býva na Chotárnej ul. �. 61, kde mali pokazený rozhlas, v roku 1995 im bol 
odmontovaný a doteraz tam namontovaný nebol, napriek tomu, že volala kvôli tejto záležitosti x krát, takže 
ob�ania na Chotárnej ul. a Na záhumní nepo�ujú ni�, �o sa hlási v rozhlase. Z toho dôvodu požiadala o nápravu.  

Ob�an upozornil: 
- na Ružovej ul. bol pred 5 rokmi demontovaný rozhlas, doteraz však nefunguje, poprosil o nápravu.  
- priechod pre chodcov pri Old Herolde nebol doteraz znova vyzna�ený, preto poprosil o nápravu.  
- spýtal sa, kde a kedy budú umiestnené ve�koobjemové kontajnery. Na to reagovala ob�ianka, že v iných 
mestských �astiach boli pridelené ve�koobjemové kontajnery, ale v m.�. Istebník nie je žiaden.  

P. Zaja�ek požiadal osadi� takýto kontajner pri Zdravotné stredisko v Orechovom, pretože je tam smetisko.  

P. Rožník sa spýtal, �i by nebolo možné v rámci celého roka zabezpe�i� takýto jeden ve�koobjemový kontajner, 
pod�a neho by to bolo ekonomicky výhodnejšie.  



P. Machunka vysvetlil, že zo zákona vyplýva povinnos� 2 x za rok osádza� ve�koobjemové kontajnery v rámci 
jarného a jesenného upratovania a po�as celého roka na drobný stavebný odpad. Podotkol, že jesenné 
upratovanie tento rok bolo utlmené, pretože Mesto Tren�ín nedalo na to objednávku POS. Informoval, že 
poplatok za odpad bude na budúci rok vyšší, pretože je v �om zahrnutá aj likvidácia skládky, robí to však 70,- Sk 
z toho poplatku, ktorý úrad nemusel tak zvýši�, keby zaviedol množstevný zber aspo� v tejto mestskej �asti.  
�o sa týka mestského rozhlasu, celková jeho rekonštrukcia by stála 8 mil. Sk, treba zváži�, �i radšej informácie, 
ktoré sa vyhlasujú v rozhlase v okrajových mestských �astiach, by sa nemali zverej�ova� v Tren�ianskej televízii, 
pretože Mesto Tren�ín nemá financie aj na rozhlas aj na Tren�iansku televíziu, lebo rozpo�et je napätý.  

Ob�ania sa vyjadrili, že prostredníctvom rozhlasu sa k nim dostávajú informácie najrýchlejšie.  

P. Rožník navrhol, aby sa rekonštrukcia mestského rozhlasu urobila po etapách, nemusí sa urobi� po�as jedného 
roka, je potrebné nájs� nejaké riešenie.  

Ob�ianka sa spýtala, že ak sú 2 vlastníci domu a majú 1 smetnú nádobu, �i nemajú nárok na �alšiu, pretože 
jedna im nesta�í, neustále je preplnená a ke� nechajú ved�a nej sá�ky s odpadom, POS ich nevyvezie. Bolo jej 
však povedané, že nárok na 2 smetné nádoby majú v prípade, že ich bude v dome 8.  

P. Machunka zodpovedal, že POS je povinná �isti� stanovištia smetných nádob, tak to bolo dohodnuté medzi 
MsÚ a POS v II. polroku 2002. Je pravda, že musí by� v dome 8 osôb, aby mali nárok na 2 smetné nádoby.  

Ob�an vyslovil nespokojnos� s tým, že poplatok za odpad sa zvýši o 120,- Sk, z celkovej vybratej sumy za 
poplatok má ís� 12 mil. Sk na �iernu skládku, ktorú vytvorili podnikatelia.  

Ob�ianka upozornila, že posledný štvrtok v mesiaci sa má osádza� ve�koobjemový kontajner na Kasárenskú ul., 
avšak ešte tam nebol ani raz umiestnený.  

P. Gregušová pripomenula, že na minulom zasadnutí jej bolo s�úbené, že priekopy na Istebníckej ul. ako sa ide 
na Hrabovku budú vykosené, doposia� to nebolo zrealizované, ob�ania si ich museli vykosi� sami.  

Mgr. Pavlík vysvetlil, že táto komunikácia nie je mestská, ale patrí Slovenskej správe ciest, ktorú VM� požiadal o 
nápravu. 

P. Matejková po�akovala poslancom za kus dobre vykonanej práce, ale zárove� vyslovila nasledovné 
pripomienky a požiadavky:  
- ak chce ís� ob�an v meste na verejné WC, nemá ís� kde, jedine do nejakej reštaurácie alebo baru.  
- na autobusovej zastávke v Istebníku chýba cestovný poriadok.  
- zastávka v Istebníku je špinavá, je tam neporiadok.  
- požiadala Istebnícku ul. �astejšie zameta�, v lete sa vôbec nepolievala, bola ve�mi zaprášená.  
- �o sa týka vysýpania odpadu zo smetných nádob, �o vypadne, tak to zostane na ceste, POS to nepozbiera.  
- ke� bude výluka autobusovej linky �. 9, treba to oznámi� ob�anom. Upozornila, že z Istebníka nejazdí autobus 
na Siho� a taktiež málo jazdí cez víkendy.  
- spýtala sa, kedy bude urobená rekonštrukcia Orechovskej ul.  
P. Machunka vysvetlil, že v návrhu rozpo�tu na rok 2003 je táto akcia zaradená vo výške 5,6 mil. Sk., ale to je 
len návrh.  

Ob�ianka: 
- na poslednej zastávke na Istebníckej ul. je len stojan s cestovným poriadkom, ale nie je tam žiaden prístrešok, 
bolo by dobré ho tam osadi�, aby sa �udia a deti mohli schova�, ke� prší a pod.  
- vodi� autobusu, ktorý jazdí do Hrabovky, ke� zabrzdí, �udia a deti v autobuse popadajú na zem a ešte sa im aj 
smeje. Volala kvôli tejto veci na SAD, ale doposia� sa žiadna náprava nestala, vodi� stále takto jazdí.  
- požiadala, aby linka �. 9 aspo� v školské dni prechádzala ráno o 7.30 hod. aj cez Horné Orechové a brala odtia� 
deti.  

P. Jánsky poznamenal, že asi pred 2 mesiacmi sa informoval na MsP, kto je zodpovedný za rozkopávky, 
oznámené mu bolo, že stav vozovky kontroluje MsP a že urobí nápravu, ale doposia� sa ni� nezmenilo, 
rozkopávka na Majerskej ul. je stále.  
 
VM� Západ žiada Ing. Švajdleníka o informáciu, �i dával stanovisko k rozkopávke na Majerskej ul.  

Ob�ianka upozornila, že v Istebníku �udia nevedia, kto zomrel, pretože len v meste je parte.  



P. Zaja�ek vysvetlil, že mal snahu každé úmrtie ob�ana a rozlú�ku s ním vyhlási� v rozhlase, ale stretol sa s 
nepochopením, �udia si to neželajú vyhlasova�. Je ochotný to vyhlasova� zdarma, ke� ho niekto požiada.  
Požiadal zakúpi� montovaný prístrešok na cintorín v Istebníku, pretože ke� sa robí rozlú�ka so zosnulým a vonku 
prší, tak dáž� padá na truhlu.  

P. Matejka: 
- �as� cintorína v Istebníku zo strany od rodinných domov nie je ohradená, preto poprosil o nápravu, pretože z 
hrobov miznú rôzne veci.  
- ako sa ide k Domu smútku je lipa, ktorej treba oreza� suché konáre, pretože �u�om zavadzajú pri prechádzaní.  

Ob�an sa spýtal, kedy sa bude robi� kanalizácia na Jahodovej ul., pretože stále po�úva len s�uby.  

P. Machunka zodpovedal, že v návrhu rozpo�tu na rok 2003 je zaradená realizácia kanalizácie na Jahodovej ul. 
vo výške 1 500 tis. Sk, ale je to len návrh.  
Poznamenal, že poslancom zvolených za m.�. Západ sa podarilo v tomto volebnom období presadi� maximum 
akcií v rozpo�te mesta na rozdiel od iných okrajových �astí. Taktiež sa mu podarilo do VZN o ur�ovaní a vyberaní 
dane z nehnute�ností presadi� zapracovanie zníženia dane za stavby, nebude potrebné si poda� žiados� o ú�avu, 
da� by mala by� automaticky znížená. Taktiež prioritou poslancov bude presadi� do rozpo�tu prašné cesty na 
Jahodovej a Okružnej ul.  

Ob�an navrhol požiada� Železnice SR, aby zabezpe�ili rozšírenie železni�ného priecestia pri Old Herolde o 1 
diel, lebo ak tade prechádzajú oproti sebe 2 nákladné vozidlá, mami�ka s ko�íkom nemá šancu tadia� prejs�.  
Taktiež je potrebné opravi� a rozšíri� schody vedúce k železni�nému mostu.  

Ob�an pripomenul, že kedysi bol Istebník najkrajšia �as� mesta, ob�ania tu mali všetko – školu, kino, knižnicu, 
hrali sa tu divadlá a pod. a teraz tu nemajú ni�, nemajú kde robi� svadby, kary a iné spolo�enské akcie, ke�že 
kultúrny dom je mimo prevádzky.  

Ob�ianka informovala, že bola spísaná petícia ob�anov za záchranu Kultúrneho domu v Istebníku, ktorá bola 
odovzdaná poslancovi Ing. Maxonovi.  

Ing. Spa�ek, zástupca MHT, zodpovedal, že petícia bola Ing. Maxonom odovzdaná primátorovi mesta, ktorú ju 
odstúpil MHT. K petícii MHT zaujalo nasledovné stanovisko, MHT dalo do rozpo�tu mesta na rok 2003 
požiadavku na spracovanie projektu. Navrhuje, aby sa v I. etape spracovala projektová dokumentácia, ktorá by 
zoh�ad�ovala požiadavky ob�anov, na základe PD by sa vy�íslili náklady na rekonštrukciu kultúrneho domu a v 
�alšej etape by sa za�alo s jej realizáciou.  

Ob�an navrhol, aby sa uskuto�nila schôdza za ú�asti ob�anov a �lenov VM�, kde by si ob�ania povedali, �o 
chcú v kultúrnom dome ma�.  

Mgr. Pavlík navrhol obráti� sa na komisiu spolo�enských vz�ahov, kde by sa predložil prvotný zámer využitia 
tohto objektu.  

P. Zaja�ková upozornila, že bývalý Zväz žien mal v kultúrnom dome pod javiskom svoju miestnos�, všetko je tam 
teraz vylámané, vykradnuté, nie je tam ni�. Spýtala sa, �i by v Klube dôchodcov v Istebníku sa nemohli stretáva� 
ženy.  

Ob�an sa spýtal, �i by napr. aj urbárnici mohli máva� svoje akcie v klube dôchodcov.  

Ing. Spa�ek vysvetlil, že ob�ania si v Klube dôchodcov môžu zadarmo robi� rôzne akcie, sta�í napísa� na MHT 
žiados� a vo vo�ných termínoch im budú priestory poskytnuté.  

P. Rožník informoval, že diskutoval s Ing. Švajdleníkom o zjednosmernení ulíc M. Kišša, Radlinského, Žabinská, 
pretože tam nie sú vybudované chodníky, cesty sú ve�mi úzke. Spracoval aj návrh, ktorý odstúpil Ing. 
Švajdleníkovi.  
Spýtal sa, ako dotla�i� Zdravotné stredisko v Orechovom, aby si vybudovali svoje parkovisko, pretože sa tadia� 
nedá prechádza�.  

P. Zaja�ková doplnila, že POS tam nemôže ís� pre smeti, lebo je tam kopa zaparkovaných áut. 

VM� Západ odporu�il zjednosmerni� ulice M. Kišša, Žabinská a Radlinského.  



Ob�an upozornil, že pri Klube dôchodcov v Istebníku treba rieši� prechod pre chodcov.  

 
3. Žiadosti  

- žiados� o zmenu v užívaní stavby nebytových priestorov – sušiarne na kraj�írsku diel�u na Ul. Duklianskych 
hrdinov. Žiadate�om je Lucia Sedláková, Duklianskych hrdinov 2, Tren�ín.  
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je dané územie ur�ené ako obytné územie – bytové domy a 
požadovaná funkcia je vhodná ako nerušiace služby pre obyvate�ov územia. MsÚ – OŽP súhlasí s požadovanou 
zmenou v užívaní stavby.  

VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il zmenu v užívaní stavby nebytových priestorov – sušiarne na 
kraj�írsku diel�u na Ul. Duklianskych hrdinov. Žiadate�om je Lucia Sedláková, Duklianskych hrdinov 2, 
Tren�ín.  

Na záver Mgr. Ladislav Pavlík, predseda VM� Západ po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie 
výboru.  

Mgr. Ladislav Pavlík, v.r. 
predseda VM� Západ  

Zapísala: Renáta Špaleková, 31.10.2002  

 


