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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 18. 12. 2019 o 14:00    

Vo veľkej zasadačke MsÚ v Trenčíne. 

Prítomní poslanci: Mgr. Ing. Josef Kolář,  
Nerítomní poslanci ospravedlnení: Bc. Tomáš Vaňo, Martin Barčák, Marcel Meravý, Ing. Mgr. Juraj Štilicha 
Garant VMČ:   Ing. arch. Pavol Guga                                                                                                                                   
 

1. Otvorenie     
Zasadnutie VMČ Západ otvoril predsedajúci pán Josef Kolář, poverený predsedom VMČ vedením zasadnutia. Privítal 
všetkých prítomných. Skonštatoval, že VMČ Západ nie je uznášaniaschopný, je prítomný jeden člen.  
 

Navrhnutý program zasadnutia: 
 

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

 
 

 

2. Odpovede na požiadavky vznesené na minulom zasadnutí. 
 

 

Garant VMČ prečítal odpovede na požiadavky vznesené na minulom zasadnutí VMČ dňa 23.10.2019 na MsÚ.  
  
 

S pozvánkou boli zaslané odpovede na požiadavky vznesené na zasadnutí VMČ na Mestskom úrade. 
Všetky požiadavky s odpoveďami sú zverejnené na stránke mesta Trenčín v sekcii Samospráva - výbory 
mestských častí – VMČ Západ.  
 
 

3. Požiadavky občanov a poslancov. 
 

 

Pani Pšenčíková - 133/2019 požadujeme vybudovanie ohradeného prístrešku pre stanovište kontajnerov pre 
separovaný odpad pred bytovým domom s nájomnými bytmi Veľkomoravská 11. Vytvárajú sa tam kopy odpadu 
vrátane nábytku.  
Súčasný stav je taký, že vietor porozhadzoval po okolí papiere, Tento bordel žiaden z nájomníkov novej bytovky 
nepozbiera. Keby to bolo ohradené, nebude to lietať po celom sídlisku. Nerozložené krabice po sťahovaní nábytku do 
nových bytov sú naukladané vedľa kontajnera. Pritom je zberný dvor neďaleko.                                                         
Doplnenie pôvodnej požiadavky - navrhujeme zabezpečenie poriadku prostredníctvom správcu objektu (domový 
poriadok) alebo v prípade nájomných bytov podmienkami v nájomnej zmluve s mestom.  
pán Kolář – naozaj je na mieste otázka, ako môže úrad tlačiť na nájomníkov, aby tam udržiavali poriadok.   
 

pán Zelizňák - na Školskej ulici na súkromnom pozemku pri bytových domoch rastú vedľa vzdušného elektrického 
vedenia smreky, upozorňujeme na nebezpečenstvo jeho poškodenia prípadne úrazu osôb pri silnom vetre. Čudujem 
sa, že to elektrikári neriešia. Už dávno mali byť odstránené.  
 

pán Zelizňák - na ulici Sigôtky a v celom Záblatí je síce vytvorená zóna "30", ale šoféri, hlavne študenti nedodržujú 
predpísanú rýchlosť, požadujeme jej častejšiu a dôslednejšiu kontrolu.  
 

pán Zelizňák - požadujeme zabezpečenie priechodnosti chodníkov na ulici Záblatská a Sigôtky pre chodcov častejšou 
kontrolou (MsP) nedovoleného parkovania vozidiel na chodníkoch, matky s kočíkmi musia prejsť na cestu.   
 

pán Zelizňák – ulice Rybáre a Záblatská v zadnej časti nemajú chodníky. Po ulici Ku kyselke jazdia ťažké nákladné 
autá, chodci sa nemajú kam vyhnúť, cesta je maximálne rozbitá, už na dvoch miestach sa prepadá. Autá môžu jazdiť 
cez Zlatovce po Hlavnej. Požadujeme osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu nákladných aut“.    
 

pán Zelizňák – nie je možné zriadiť autobusovú zastávku na Brnianskej ulici pri Prvom Trenčianskom autoservise.   
pán Guga – táto požiadavka už bola daná, je v riešení.    
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pán Bratko - kedy bude zahájená realizácia investičnej akcie chodník Kasárenská? Chodník je tu veľmi potrebný.  
pán Guga – mesto Trenčín vykonalo všetky potrebné kroky, peniaze na investičnú akciu máme schválené, 
v súčasnosti prebieha schvaľovací proces na ministerstve, na čo mesto nemá dosah.      
 

Pani Pšenčíková - požadujeme zabezpečenie dostatočného počtu parkovacích miest pre prevádzku pošty na 
Piešťanskej ulici. Pošta tam nemá ani jedno parkovacie miesto pre zákazníkov, ľudia parkujú po chodníkoch. Policajti 
tam cez pracovné dni nechodia, a pritom sa tam nedá prejsť. V nedeľu je tam voľno, dávajú papuče za nesprávne 
parkovanie na „zebre“. Prečo je táto ulica tak načiaraná? Ide sa tu robiť cyklotrasa, ktoré ešte uberie z parkovacích 
miest. Je tu naozaj také množstvo cyklistov?                               
pán Kolář – na ulici Na kamenci sa má stavať nová Billa, je možné, že by sa tam prevádzka pošty mohla presunúť, 
keby tam mali lepšie podmienky. Ale to je mimo nás.    
 

pán Bratko - prečo nie sú verejné WC v predajni Lidl? Napríklad v Kauflande a Tescu verejné WC majú.    
pán Guga – mesto Trenčín nemôže prinútiť investora na zriadenie verejných WC nad rámec hygienických predpisov. 
Kaufland a Tesco má inú štruktúru predaja, majú viacero samostatných obchodných jednotiek.  
 

Pani Hajná - požadujeme urýchlenie procesu prípravy a realizácie chodníka na Istebníckej ulici. Najväčší problém je 
na Istebníckej ulici v zákrute pri „Gregušovej“. Deti tam chodia na zastávku.                             
pán Kolář – celý problém je v riešení s TSK, nedá sa tento pozemok vyriešiť samostatne, pozemky sú súčasťou balíka, 
určeného na zámenu s TSK.  
Pani  - v MsZ je 5 poslancov zo Zlatoviec a ani jeden z Istebníka. O nás sa nikto nestará.  
 

Pani Hajná - 6-ka by mala jazdiť aj do Istebníka, jazdí len do Zlatoviec a Záblatia.    
pán Kolář – celá MHD je v riešení, nedá sa upraviť jeden spoj, má to svoje nadväznosti. Požiadavky sa musia naceniť, 
musia sa vyvolať rokovania, musí s tým súhlasiť aj SAD. Od marca by mal byť nový grafikon.   
 

Pani Hajná, pán Bratko - požadujeme informáciu, v akom stave je proces výstavby a termín realizácie zjazdu z 
hrádze na Radlinského ulicu medzi železničnými mostami. Petícia na mesto bola podaná, máme aj odpoveď, že sa to 
schválilo.  Je potrebné tam naviezť hlinu.                             
 

Pani Bartošová (Capková) - firma Reklama Bartoš, pán Bratko – dozvedeli sme sa, že v Priemyselnom parku sa 
má stavať ubytovňa nižšieho štandardu, poškodí to naše podnikateľské zámery. Podľa právnickej firmy, ktorá nás 
zastupuje, tu podľa územného plánu takéto ubytovacie zariadenie nemá čo robiť. Zistili, že táto firma postavila 
v Nitre v PP kancelárske priestory, chceli ich zrekolaudovať na takéto ubytovacie zariadenie, tam im to stavebný úrad 
nepovolil. Malo tam byť ubytovaných viac ako 1000 ľudí v rámci tejto spádovej oblasti.      
Vyslovujeme zásadný nesúhlas s umiestnením stavby "Multifunkčný objekt s ubytovaním WORK HOUS" v 
priemyselnom parku – ako ubytovacieho zariadenia nižšieho štandardu.                                                   
 
 

4. Rôzne 
 

V bode rôzne nebol prerokovaný žiaden podnet.   
 
 

5.  Záver 
 

Na záver predsedajúci VMČ Západ pán Kolář ukončil zasadnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa podľa harmonogramu malo konať dňa 29. 1. 2020 o 16.30 v kultúrnom 
dome v Zlatovciach. 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 18. 12. 2019   
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Ing. Josef Kolář 
                                                                                                     predsedajúci 
 


