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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 28. 8. 2019 o 14:00    

vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu v Trenčíne  

Prítomní poslanci:, Martin Barčák, Ing. Mgr. Juraj Štilicha 
Neprítomní poslanci ospravedlnení:  Bc. Tomáš Vaňo, Mgr. Ing. Josef Kolář, Marcel Meravý, 
Garant VMČ:   Ing. arch. Pavol Guga                                                                                                                                   
Vedúca UMM:  Ing. Gabriela Vanková 
 
1. Otvorenie     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril jeho predsedajúci pán Juraj Štilicha. Skonštatoval, že VMČ Západ nie je 
uznášaniaschopný, je zatiaľ prítomný 1 člen VMČ.   
 

Vzhľadom na neúčasť väčšiny členov bol navrhnutý nasledujúci program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie. 
2. Odpovede na požiadavky vznesené na minulom zasadnutí. 
3. Požiadavky občanov a poslancov. 
4. Záver. 

 
Občania poukázali na skutočnosť, že sa niektorí členovia VMČ nezúčastňujú zasadnutí výboru mestskej časti.  
 

 

 

 

2. Odpovede na požiadavky vznesené na minulom zasadnutí. 
 
 

Garant VMČ prečítal odpovede na požiadavky zo zasadnutia VMČ Západ zo dňa 26.6.2019 konaného v klube 
seniorov na Medňanského ulici. Odpovede sú zverejnené na stránke mesta Trenčín v sekcii Samospráva - 
výbory mestských častí – VMČ Západ. 
 
Prišiel pán Barčák. 
 
 

3. Požiadavky občanov a poslancov. 
 

občania Istebníka - požadujú zabezpečenie obnovy funkcie Kultúrneho domu na Istebníckej ulici a s tým súvisiacu 
rekonštrukciu objektu.   
Poukázali na skutočnosť, že mesto získalo financie predajom bývalej požiarnej zbrojnice na Medňanského, tie sa mali 
použiť na dokončenie rekonštrukcie KD. Mesto odpredalo aj iné objekty.  
 

pani – v Orechovom mesto predalo viacero objektov. Chcete nám zobrať kultúrny dom? Na Žabinskej ulici pri 
železnici má mesto jeden veľký rodinný dom. Nie je využívaný. Prečo si mesto nespraví škôlku tam?  
Do Orechového nejde žiaden autobus, keď postavili nový cestný most, autobusy idú len do Záblatia a Zlatoviec.   
 

pán – v krátkosti zhrnul históriu objektu kultúrneho domu v Istebníku od jeho výstavby za Slovenského štátu. 
Upozornil na to, že kultúrny dom v minulosti žil, boli tu usporadúvané kultúrne akcie, kino, divadlo,... Po 
zrealizovanom stavebnom zásahu prestal fungovať. Mesto nemá žiaden kultúrny dom, Hviezda je v katastrofálnom 
stave, Dlhé Hony rovnako. Istebnícky kultúrny dom bol v tom čase v oveľa lepšom stave ako na Dlhých Honoch. S tým 
sa ale už nič nedá robiť. Je to na vysvetlenie, čo tento KD znamenal pre Istebník a Orechové.      
 

pani – Všetky časti Zámostia majú kultúrne domy, Orechové, Istebník nemá nič, len dve škôlky, do ktorých sa tlačia 
všetci z okolia Trenčína.  
 

Pán Štilicha – nepočul som, že by niekto pozitívne ohodnotil, že sa tu už niečo deje.  Boli vymenené vstupné dvere do 
objektu, od septembra by sa mala začať realizácia rekonštrukcie vstupnej miestnosti, vrátane novej podlahy. Potom 
prídu na rad WC. Miestnosť bude slúžiť aj na zabezpečovanie volieb. Celková rekonštrukcia musí ísť ako investičná 
akcia mesta cez mestský rozpočet. Určite je tu ochota a záujem poslancov za MČ Západ, aby obnova objektu KD 
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postupovala ďalej až do úplnej rekonštrukcie. Všetko sú operatívne kroky, ktoré sú reálne aj na základe 
momentálneho hospodárskeho výsledku mesta. Vyzerá to tak, že nové voľby sa budú konať už v novej miestnosti.   
Predaná krčma a obchod neboli mestské objekty, to že sa stala v minulosti krivda s hasičskou zbrojnicou, môžeme len 
vziať na vedomie, ale tak rozhodli vtedajší poslanci. Zatiaľ som nezachytil správu, čo sa ide robiť s KD.    
My sme mali dať požiadavky na toto volebné obdobie. Moja hlavná požiadavka je tá, aby na Istebníckej ulici bol 
vybudovaný chodník. Ale jediný problém je ten, že cesta nepatrí mestu.   
 

pán – chodník na Istebníckej až po kultúrny dom sa zrealizoval, ďalej sa nepokračovalo.  
 

Pán Barčák – musím pripomenúť, že som celý čas v mestskom zastupiteľstve ako nestraník. Vrátime sa k histórii KD. 
Zničilo ho zastupiteľstvo HZDS, kde bol predseda finančnej komisie Maxon, bol tam riaditeľ  Technických služieb p. 
Kobelár, člen HZDS, pričom ho do nájmu dostal jeho syn, ktorý ho dostal do zlého stavu, z ktorého sme ho postupne 
začali zachraňovať. Po pár rokoch sa nám podarilo zohnať peniaze na projekt s tým, že hasičská zbrojnica bude 
zbúraná, na jej mieste malo byť parkovisko pre KD. Začala prvá fáza rekonštrukcie. Jej príprava bola konzultovaná na 
takýchto zasadnutiach VMČ, ako sme dnes tu, s ľuďmi, ktorí tam vtedy chodili. V občasníku „Zámostie“ ktoré si 
platím ja, som napísal, že o KD v Istebníku sa rozhodne až po porade so všetkými občanmi, nielen s tými, ktorí chodia 
na zasadnutie VMČ. Budeme rešpektovať ich názor na obnovu objektu vrátane prípadného priestoru na miniobchod 
(na základe požiadaviek občanov), čo ale naozaj nie je vecou mesta. Komplexná obnova bude aktuálna, keď na to 
budú peniaze. Teraz na to minimálne rok alebo dva peniaze nie sú.        
Teraz aj vďaka kolegovi Štilichovi chceme problém v tomto volebnom období definitívne vyriešiť, ale teraz nechceme 
nič predávať, búrať, prenajímať, chceme ho dostať do funkčného stavu. Nie je potrebné na nikoho útočiť, ak to bude 
aktuálne, chceme zvolať špeciálne zasadnutia VMČ, na ktoré zavoláme ľudí, aby nám povedali svoj názor. Útoky na 
tému obchody, socializmus, pozemky okolo železnice atď. sem nepatria.     
 

pani Hajná - požaduje v prvom rade sprevádzkovanie miestnosti na poschodí kultúrneho domu, je potrebná pre naše 
kultúrne aktivity. Peniaze získané za predaj mestských objektov by sa mali použiť na rekonštrukciu miestnosti 
v kultúrnom dome na poschodí. Mali by sa tu zriadiť minipotraviny, aspoň pre starších ľudí.   
Chceme vidieť aspoň ochotu a záruku, že sa niečo začne robiť. Občania Istebníka sme ochotní aj sami prispieť. Pre 
nás je funkčná miestnosť na poschodí veľmi potrebná. V meste sa prerábajú objekty, ktoré by ešte mohli slúžiť aj bez 
toho, ale na náš KD peniaze nie sú.   
 

pani Hajná – potrebujeme mestský rozhlas, sú veci, ktoré nemáme ako ľuďom oznámiť, napríklad rôzne predajné 
akcie.  
 

Pán Štilicha – tak ako vy chcete rozhlas, je veľká skupina ľudí, ktorá ho nechce.  
 

pán - odporúča nacenenie financií potrebných pre spojazdnenie mestského rozhlasu v Istebníku a Orechovom, 
potom je možná diskusia o jeho realizácii.   
 

pani Hajná – požadujeme zobojsmernenie Orechovskej ulice, tak ako bola kedysi. Musíme chodiť cez rozbitú Ružovú 
alebo Kvetinovú ulicu. Sú tam pohreby, birmovky, ľudia to tam musia celé obchádzať.   
 

Pán Štilicha – tento problém bol aj na poslednom zasadnutí v Istebníku, kde vám vedúci Útvaru mobility vysvetlil, 
prečo je to tak.   
 

Pán Omachel – zjednosmernenie bolo zavedené z toho dôvodu, aby nemusela MsP riešiť sťažnosti na parkovanie 
vozidiel na Orechovskej ulici. Ja keď idem zo Zamaroviec na Istebnícku, rýchlejšie prejdem cez družstvo ako okľukou 
cez Vlársku. Urobme celkový prieskum a na základe toho upravme dopravný režim. Ľudia sa smejú, že z Trenčína 
robíme dopravné ihrisko. Prečo nedonútime ľudí, aby autá parkovali vo dvoroch?  
Križovatka Vlárska – Istebnícka je zle vyriešená.  
 

Pán Barčák – bola tam petícia, ktorú podpísali všetci obyvatelia Orechovskej ulice. Počuli sme tu ďalší názor, potom 
príde dopravný inžinier, povie odborný názor. Je tu viacero petícií, vždy bude niektorá skupina poškodená. Komu 
máme vyhovieť? Ale v celom Trenčíne väčšina ulíc neumožňuje obojsmernú premávku spojenú s parkovaním na ulici.  
Odkedy boli zrealizované ulice, sa mnohonásobne zvýšil počet aut. Dá sa to riešiť jedine ich zjednosmernením.  
 

pani – prečo je pri Maxonovi na začiatku Orechovskej osadená zábrana na takej úzkej ulici? Nestačí tam plná čiara? 
 

Pán Guga – zábrana je súčasť dopravného značenia na fyzickú ochranu chodcov.  
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občania - Požadujú obmedzenie rýchlosti motorových vozidiel na 30 km/hod na Školskej ulici, hlavne TAXI tam jazdia 
nebezpečne, parkuje tam veľa aut. Sú tam 3 stredné školy, chodí tam veľa študentov a detí. Okrem toho tam na ulici 
parkuje veľa aut.   
 

Pán Štilicha – týmto problémom sa začne zaoberať Útvar mobility, ktorý ho posune na dopravný inšpektorát. 
V prvom rade si zistia, či na tejto ulici za posledné obdobie boli spôsobené dopravné nehody. Na druhej strane sa 
tento problém môže riešiť aj zvýšenou kontrolou polície.     
 

občania – Žabinská ulica je jednosmerná, parkujú tam autá, hrávajú sa tam deti, nie sú tam chodníky pre chodcov, 
bežne tam jazdia autá v oboch smeroch aj 80-kou. Na rohu pri námestíčku je to zúžené, hrozí, že tam auto zrazí deti. 
Požadujeme tam obmedzenie rýchlosti motorových vozidiel na 30 km/hod. 
Pri rodinnom dome Žabinská 5, ktorý vlastní mesto vznikajú čierne skládky odpadu, vyvážajú tam gauče, nábytok. Je 
potrebné osadenie fotopasce.   
 

pani – opätovne požadujeme zriadenie priechodu cez cestu na Istebníckej pri križovatke s Vlárskou. V špičke sa tam 
nedá prejsť cez cestu.   
 

obyvatelia Záblatskej ulice - pri realizácii chodníka na Záblatskej ulici zostala na troch miestach pôvodná dlažba, 
majitelia ich používajú na parkovanie, chodci ich musia obchádzať po komunikácii, je to nebezpečné. Ako je to 
možné, že niektorí majitelia pozemkov nemuseli ich časť odpredať mestu z dôvodu realizácie súvislého chodníka?  
Ide o úseky pred domami Záblatská č. 461/21, 23, 62 a 66. Bude sa stým dať niečo robiť?   
Všetky staré rigoly ponechali, nedali tam obrubníky, v projekte boli nakreslené.  
Zároveň požadujú vyznačenie priechodu pre chodcov pri zastávke MHD na Záblatskej ulici pri kultúrnom dome. To 
isté je na zastávke pri pánovi Lorencovi.  
 

Pán Štilicha – s týmto problémom bola za mnou pani Vasková, bol som sa na to pozrieť aj so stavebným dozorom.   
Je to pozemok ŽSR a NDS. Bývalá škola (Lipták) jediný nesúhlasil s odpredajom cca 40-50 cm, ostatné je mestské, 
podľa informácie od stavebného dozoru chodník sa tam nedorobil z dôvodu predpokladu neodtekania dažďovej vody 
cez vpusť.     
 

pani – čo sa týka vpuste, tá bola pri Minarechovcoch, aj ju prerábali. Aj nás nahovárali, aby sme si pred domom 
nechali pôvodnú dlažbu. My sme ju dali preč, nakoľko je to v zákrute, v tom prípade by tam bol chodník úplne 
zbytočný.  Dá sa s týmto problémom niečo robiť?  
Zároveň požadujeme s tým súvisiace priechody pre chodcov pri autobusovej zastávke, alebo osadenie retardérov. V 
celom Záblatí je síce 30-ka, ale hlavne vysokoškoláci tam jazdia rýchlo a hlavne pre deti je to nebezpečné. Povedali, 
že sa retardéry už nepoužívajú, ale napríklad na Karpatskej na dĺžke 680 metrov sú osadené tri.   
Riešenie necháme na dopravnom inžinierovi, nebudeme striktne žiadať vec, ktorá je nepriechodná a nereálna, mal 
by nám odporučiť riešenie, ktoré by riešilo vyššiu bezpečnosť pre deti prechádzajúce cez cestu.   
 

Pán Barčák – k tomuto problému sa môžem vyjadriť až po odpovedi z mesta. Realizácia celistvého chodníka je 
logická.  
Retardér je pre všetkých, tí slušní si v 30-ke rovnako ničia autá ako tí, ktorí obmedzenie rýchlosti nerešpektujú. Ja 
osobne som proti retardérom, tak, ako aj značná časť ľudí.   
Tam kde chcete priechod musí byť chodník na jednej aj druhej strane cesty. Čiže to musí byť investičná akcia.  
Je to nový chodník, nie je to domyslené, je potrebné to dotiahnuť.  
 

pani Honeková – plocha okolo ubytovne – (objekt bývalej škôlky, pán Lipták) je zaprataná autami, neobíde sa tam 
autobus s autom. Nemáme informácie, čo sú to za ľudia. Chodník je po oboch stranách cesty zastavaný autami, 
chodec nemá ako prejsť. Táto prevádzka vôbec nie je označená, nevieme, čo tam je.   
 

pani – my bývame vedľa, jediný krát boli v noci hluční, fajčia pred budovou, ale inak sa správajú slušne.  
 

pani Honeková – Prečo nie je dnešné zasadnutie uznášaniaschopné a prečo tu nie sú poslanci? Kde bol zverejnený 
oznam na mimoriadne zasadnutie VMČ v júli?  
 

Pán Barčák – júnové zasadnutie v Istebníku nebolo uznášaniaschopné, z toho dôvodu bolo tesne pred zasadnutím 
MsZ zvolané mimoriadne zasadnutie VMČ, nakoľko je tu väčší predpoklad, že sa zídeme. Toto mimoriadne 
zasadnutie zvolal predseda VMČ Západ.   
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Pán Guga – oznámenie o zvolaní mimoriadneho zasadnutia VMČ bolo zverejnené na stránke mesta v súlade 
s rokovacím poriadkom VMČ.  
 

pani Honeková - Žiadam, aby poslanci VMČ Západ prijali opatrenie, aby sa na žiadnom zasadnutí VMČ Západ 
neodsúhlasovali predaje mestského majetku, a aby za týmto účelom neboli zvolávané mimoriadne zasadnutia VMČ. 
Náš majetok sa sústavne predáva. 
 

pani Honeková - položila otázku, akým spôsobom môže radový občan podať návrh na schválenie VZN, ktorým by sa 
zamedzilo odpredaju nehnuteľností z LV1, aby si občania mohli urobiť opatrenia, aby si konečne mohli vysporiadať 
svoje pozemky, ktoré neprešli dedičskými konaniami.  
Každý občan, ktorý si nestihol previesť svoj majetok v dedičskom konaní, je na LV č. 1. Ľudia ani nemajú potuchy, že 
im niekto takýmto spôsobom majetok „znárodní“. Pôvodné parcely sú preparcelované s inými číslami, je problém sa 
k nemu dopracovať.     
 

pani Honeková - Žiadam, aby sa zastavil odpredaj mestského majetku schránkovým firmám. Zároveň žiadam 
odpoveď, ako mesto skúma skutočnosti, či sa jedná o schránkové firmy. Týmto skrytým vlastníkom sa odpredáva 
majetok našich predkov. Sú tu rôzne prepojenia týchto firiem a osôb.  
Pán Hlucháň – posiela sprostredkovateľa – aby skupovali pozemky. Týmto nesúhlasím s prevodom nehnuteľnosti pre 
pána Hlucháňa.  
 

pani Hajná – nám zobrali pozemky pod radové domy, ja som ich chcela zameniť za pozemok v meste na parkovanie 
pre jedno auto. Mesto ale takéto pozemky nepredáva. Teraz idú robiť ulicu v Istebníku, aj tam mám pozemok, čo 
mám robiť, keď sa nemôžem dopracovať k jednému pozemočku v meste pre jedno auto.   
 

Pán Barčák – ak máte pri tomto majetkovom prevode osobný záujem, môžete si ho hájiť, ale je to vaše tvrdenie. Ak 
mi príde z úradu podklad k prevodu, je za to zodpovedný ten kto to vybavuje. Ak nám dáte na stôl návrh VZN, budú 
ho posudzovať právnici a príslušné komisie, po odsúhlasení pôjde do zastupiteľstva. Ak by to malo zastaviť rozvoj 
mesta na dlhé obdobie, neviem si predstaviť, že by bolo schválené, bez ohľadu na to, či máte pravdu.    
 

pani Honeková – od prítomných poslancov žiadam, aby nám garantovali, že nebude zvolané žiadne mimoriadne 
zasadnutie VMČ Západ.   
 

Pán Barčák – mimoriadne zasadnutie VMČ zvoláva jeho predseda, my to garantovať nemôžeme, lebo chodíme 
pravidelne na riadne zasadnutia.  
 

pani Honeková – pošta v Záblatí je už pasé? keď dostanete na stôl petíciu budete sa ňou zaoberať, alebo ju máme 
poslať priamo na ministerstvo hospodárstva a gen. riaditeľstvo pôšt?   
 

Pán Štilicha – pošta ukončila nájomný vzťah s mestom, v súčasnej dobe je objekt nevyužitý vo vlastníctve mesta. 
Mesto nemôže prinútiť poštu, aby prevádzku v Záblatí obnovila. Pošta v Záblatí bola jedna z 50, ktoré boli v rámci 
úspory financií na Slovensku zrušené.      
 

Pán Barčák – Pošta dala výpoveď, nájom je pri prevádzke pošty zanedbateľná položka. Článok v „Zámostí“ o možnom 
využití objektu na predajňu potravín bol publikovaný v čase, keď bol zatvorený COOP, bol náznakom, že ak bude 
akýkoľvek záujem na zmysluplné využitie objektu napríklad na obchod, ako poslanci vyjdú v ústrety.     
Aktivitu občanov na zachovanie pošty samozrejme ako poslanci podporíme, ale nedávame tomu veľkú nádej. 
Priestor je zatiaľ voľný, ale je potrebné do neho investovať, lebo nie je vo vyhovujúcom stave.   
 

Pán Štilicha – mal som naposledy rokovanie s riaditeľom pošty, na dve strany mi zdôvodnil, prečo tam tá prevádzka 
pošty nebude. Druhý list mám oficiálnu reakciu od primátora, kde som sa pýtal, aké a kedy boli rokovania s poštou 
vedené a s akým výsledkom. Jedna vec je ekonomická stránka – stratová prevádzka, druhá vec je tá, že objekt 
nespĺňa hygienické štandardy, aby tu mohla byť prevádzka takéhoto typu. Aj keby mesto investovalo do 
rekonštrukcie objektu, aj tak tam tú prevádzku neurobia.  
 

pani Honeková – chcem sa poďakovať za vyriešenie problému s pitnou vodou na Záblatskej ulici, a za opravu 
prístrešku autobusovej zastávky na Záblatskej.  
 

Pán Ševčík - je skolaudovaný podchod pod železnicou v Záblatí? Požadujeme, aby boli v podchode pod železnicou v 
Záblatí osadené smetné koše. 
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Pán - požaduje informáciu, v akom štádiu je kolaudácia komunikácie a inžinierskych sietí medzi Zlatovcami a 
Záblatím? Tento proces sa naťahuje už veľmi dlho. 
 

Pán Ševčík - požaduje, aby bola opravená strecha domu smútku v Záblatí, zateká. Zároveň požaduje informáciu, kedy 
bude oprava zrealizovaná. 
 

Pán Štilicha – naposledy som tam bol s pánom Lisáčkom, vedúcim UIS, zabezpečoval aj cenové ponuky aj na výmenu 
strešnej krytiny.  
 

Pán Ševčík - v akom stave je príprava realizácie priechodu cez Bratislavskú ulicu na úseku od priemyselného parku po 
Merkury market? 
 

Pán Ševčík - požadujeme zabezpečenie opravy verejného osvetlenia v areáli Detského mestečka v Zlatovciach od ZŠ k 
telocvični. Už v októbri nám sľúbili, že osvetlenie sprevádzkujú.  
 

Pán Barčák – na MHSL má verejné osvetlenie na starosti pán Ondrejička. 
 

Pán Ševčík - požaduje odstránenie jamy na Zlatovskej pri SAD v smere do centra, aspoň je potrebné ju označiť.  
 

pani Hajná - opätovne žiadam zobojsmernenie Orechovskej ulice pri kultúrnom dome. 
 

pani Hajná - požaduje informáciu, či sa dá zistiť, koľko daní platia obyvatelia jednotlivých častí Zámostia (Záblatie, 
Zlatovce, Istebník,...) a aký je rozpočet pre tieto jednotlivé časti Zámostia. Informáciu požadujem v súvislosti s 
financovaním sprevádzkovania miestnosti na poschodí kultúrneho domu.     
 

Pán Štilicha – rozpočet je schvaľovaný pre Trenčín ako celok. Nie je možné smerovanie vybratých daní.   
 

pani Honeková - požadujeme častejšie kosenie záblatského cintorína. Okrem toho sú po kosbe poškodené náhrobky, 
pokosená tráva nie je pohrabaná.  
 

občania - Občania, ktorí si stavajú rodinné domy medzi Zlatovcami a Záblatím naďalej nesúhlasia s novým názvom 
ulice Pavla Ondráška. Navrhujeme, aby bol zahájený proces zmeny názvu ulice, odporúčame zmenu názvu na 
"Agátová" alebo "Slnečná". 
 
 

4. Záver. 
 
Na záver predsedajúci VMČ Západ ukončil zasadnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa podľa harmonogramu malo konať dňa 18. 9. 2019 o 16.30 v ZŠ 
Veľkomoravská. 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 28. 8. 2019   
 
 
  

                                                                                                              Ing. Mgr. Juraj Štilicha v.r.   
                                                                                                              predsedajúci  VMČ Západ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


