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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 26. 2. 2020 o 14:00    

Vo veľkej zasadačke MsÚ v Trenčíne. 

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

1. Otvorenie     
 

Zasadnutie VMČ Západ otvoril jeho predseda pán Tomáš Vaňo. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že VMČ 
Západ je uznášaniaschopný, sú prítomní 3 členovia.  
 

Navrhnutý program zasadnutia: 
 

 
1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie žiadostí odborných útvarov. 
3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulom zasadnutí. 
4. Požiadavky občanov a poslancov. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za, schválil program zasadnutia.  

 
 

 

2. Prerokovanie žiadostí odborných útvarov   
 

2.1  
Žiadame Vás o vyjadrenie k odpredaju pozemkov v k.ú. Hanzliková, C-KN parc.č. 728/1 diel 5 zastavaná plocha 

o výmere 1 m2, C-KN parc.č. 729 diel 6 zastavaná plocha o výmere 1 m2, odčlenené Geometrickým plánom č. 
36335924-019-20 z pôvodnej C-KN parc.č. 806/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele1/1-ina, 
pre LM house, s.r.o., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod časťou stavby rodinného domu so 
súp.č. 937. 
     Ide o pozemok na Ul. J. Psotného nachádzajúci sa pod časťou stavby rodinného domu, ktorý kupujúci nadobudol 
v roku 2019 od pôvodného vlastníka p. Magdalény Chorvátovej . Pri geodetickom zameraní bolo zistené, že stavba 
zasahuje do pozemkov vo vlastníctve mesta. Kúpna cena bola stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch.   
      Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín  dňa 13.2.2020  odporučil odpredaj pozemkov v zmysle žiadosti. 

 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti.  
 

 

 

 

 

 

3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulom zasadnutí. 
 

 

 

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.  
 
 

4. Požiadavky občanov a poslancov. 
 

 
Pani Nikolová - požadujeme zabezpečenie údržby chodníka vedúceho zo Zlatovskej na Kožušnícku okolo 
Medikcentra. Okolo rastie dvojmetrová tráva a burina, okrem toho sú tam smeti a je tam neporiadok, zišlo by sa tam 
dať smetný kôš. Minulú zimu keď napadol sneh, nik ho neodhrnul. Po tomto chodníku chodí veľa ľudí do práce, tí sa 
sťažujú Nie je tam ani osvetlenie. Kúsok okolo parkoviska je vysypaný štrkom. Na druhej strane je tam burina, vyzerá 
to tam strašne. Je možné že to patrí Unomed-u.  
Pán Hartmann – chodník je mestský, pravidelne ho odhŕňame ak je sneh, tento rok nenapadol sneh. Vedľa chodníka 
sú súkromné pozemky. Majiteľov síce môžeme vyzvať na pokosenie, ale ak to neurobia, nehrozia im žiadne sankcie.  
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Pani Pšenčíková - požaduje zabezpečenie orezania stromov na Piešťanskej ulici, nakoľko tienia verejnému 
osvetleniu.  Posledný orez sa uskutočnil pred dvomi rokmi, tento rok by sa mali orezať znovu, ale podľa pracovníkov 
MHSL na to nie sú peniaze. Chcem sa spýtať, prečo na to nie sú peniaze. Ak sa orez odloží, v budúcich rokoch to 
bude pri orezávaní ešte drahšie. To isté je aj na Veľkomoravskej od križovatky k zdravotnej škole, tam sú lampy úplne 
v korunách stromov. Cez zimu nie sú na stromoch listy, až tak to nevadí. Od jari do jesene máme na uliciach tmu.     
 
Pani Pšenčíková – keď sa bude robiť na Piešťanskej ulici obojsmerná cyklotrasa, bude tam zákaz státia, zrušia sa 
parkovacie miesta. Nebude sa môcť zastaviť ani na vyloženie nákupu.   
Pán Hartmann – státia pri pošte budú zachované, bola to podmienka ODI. Môžu byť zasúvané čiastočne na chodník 
medzi stromy. Na Zlatovskej od Piešťanskej po Staničnú ulicu nebude pozdĺžne parkovanie, ale vznikne tam nové 
parkovisko, počet parkovacích miest by mal zostať zachovaný. Od Kožušníckej po Brniansku budú pozdĺžne 
parkovacie miesta zrušené, prevádzky majú na parkovanie svoje dvory.  
Peniaze na Piešťanskú sú, v súčasnosti prebieha kontrola na ministerstve. Ale o 3 dni sú voľby, potom sa uvidí. Ale 
Piešťanská sa môže realizovať až po Zlatovskej vzhľadom na navrhované presunutie zastávky MHD 
z Veľkomoravskej.  Ale ešte musíme počkať na plynárov, aby potom nerozkopávali nový povrch.  
 
Pani Pšenčíková - plocha od hrádze k Váhu pri Piešťanskej ulici je zarastená, kedysi tam bola pláž. Je tam veľa 
odpadkov, chýbajú tam odpadové koše, tie pre psíčkarov nestačia. Nie je tu zámer na vytvorenie oddychovej zóny? 
Pani z ul. Dukl. hrdinov -  Neporiadok tam robí hlavne mládež, je tam osobitná škola, zdravotná škola. Mladí ľudia 
vyjdú na hrádzu a nechávajú tam odpadky, nemajú ich ani kam zahodiť, nie sú tam smetné koše. Je potrebné celý 
priestor vyčistiť ako sa vyčistil na druhom brehu Váhu a na Sihoti. Na jar už bola zorganizovaná akcia, kedy sa čistil 
tento lužný les, keď sa tento priestor čistil, my sme sa o tom dozvedeli až z televíznych novín. Ak by sa znovu 
organizovala, bolo by dobré, keby sa to zverejnilo napríklad letákmi, je veľa ochotných ľudí, ktorí by sa jej radi 
zúčastnili. Dali by sa do toho zapojiť aj školy.       
Pani Pšenčíková – na Zámostí je veľa škôl a internátov, doobeda to vyzbierate a na večer už máte to isté. Chodia 
tam aj mestskí policajti, chvíľu je tam poriadok a na druhý deň je tam znova bodrel.  Je potrebné do brigády zapojiť aj 
tieto školy. Možno by si to sami viac vážili.  
Pán Vaňo – ak je to mestský pozemok, budeme to riešiť.  
 
pani - požadujeme zabezpečiť opravu ľavostranného chodníka na Školskej ulici na úseku od Zlatovskej do Lidla.  
Kontroluje niekto, keď sa opravujú cesty a chodníky?  
Minulý rok na jar opravili časť ulice L. Stárka. Od mosta po osobitnú školu je Stárkova ulica zničená. Cyklisti majú 
problémy.   
Pán Hartmann – chodník na Školskej – Orange mali minulý rok klásť káble, odložili to na tento rok. Opravovať 
chodník tam, kde ho za pol roka rozbijú nemá význam. Čakáme na Orange, po položení káblov by mali chodník 
opraviť. Povolenie majú vydané, ak do 2 rokov nezačnú, povolenie stratí platnosť.  
Na Stárkovej ulici sa vymieňal plyn, firma rozkopávku nedokončila, mesto to neprevzalo. Stavba by mala pokračovať 
v priebehu marca – apríla.   
V prípade 10-20 ročných rozkopávok sa nedá k ničomu dopátrať. Je to pravda, že Stárkova je v katastrofálnom stave.  
 
pani – v novinách pán Barčák písal, že na Kožušníckej vedľa archívu sa má stavať parkovisko. Kde sa má stavať 
a komu má to parkovisko slúžiť?  
Pán Vaňo – na to je potrebné spýtať sa pána Barčáka. Nechajte mi kontakt, zistím to a ozvem sa vám.   
 
pani – na mieste bývalého futbalového štadióna Ozeta sa majú stavať bytovky, výjazd má byť na Zlatovskú cestu. Je 
to dobré riešenie? Zlatovská je už v súčasnej dobe preťažená. Každých 5 metrov je tu vjazd do dvora. 
Pán Hartmann – z tejto lokality je plánované dopravné napojenie na Zlatovskú a Veľkomoravskú a výhľadovo aj na 
Stárkovu. Momentálne sa ide stavať malá časť – zhuba štvrtina s napojením na Zlatovskú a cez kruhový objazd na 
Veľkomoravskú. Nebude sa jednať o výjazd, bude sa jednať o regulárnu križovatku. Preto má byť napojenie aj na 
Veľkomoravskú.     
 
Pán Nedúchal - požadujeme opravu chodníka na Vlárskej ceste od Váhu ku kostolu (zakryté koryto potoka) sú tam 
hrboly a po daždi sa tam vytvárajú veľké kaluže. Pred tromi rokmi sa hrboly zbrúsili, už sú tam znova. Po daždi tam 
stojí voda. Možno by pomohlo, keby sa to navŕtalo, aby mohla voda odtiecť do potoka. Ľudia sú nútení chodiť po 
ceste. Keď primrzne, šmýka sa tam, chodia tam väčšinou starší ľudia do kostola. Požadujem jasnú odpoveď, kedy to 
bude opravené. Na chodníku parkujú autá, osobné a aj nákladné autá tam jazdia po celej dĺžke. Plechy sú už 
pokrivené, buchocú. Po tomto chodníku sa naozaj nedá chodiť. Ešte som tu nepočul jednu konkrétnu odpoveď.    
Pán Hartmann – autá tadiaľ jazdiť nemôžu, je možný len prístup na vlastný pozemok, a už vôbec nie nákladné.  
Problém je v tom, že to nie je chodník, ale koryto potoka zakryté betónovými doskami. Mohol by sa tam časom 
vymeniť asfalt, ale bolo by potrebné vykonať aj diagnostiku mosta, ale ten je vo vlastníctve SVP.  
Pán Vaňo – pán Hartmann je vedúci útvaru mobility, má svoje odborné kompetencie, ktoré zvláda na vysokej úrovni, 
rozdeľovanie financií majú v rukách poslanci MsZ cez schvaľovanie rozpočtu. Preto odpovedá v zmysle svojich 
kompetencií. Vaša požiadavka je zaznamenaná, odpoveď by mala byť známa do budúceho zasadnutia VMČ 
v Istebníku. Najskôr sa musí urobiť odhad nákladov, potom sa môže rozhodnúť o oprave chodníka.   
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Pán Nedúchal - požadujeme opravu povrchu hrádze od Zuzanky v smere do Zamaroviec, je tam polámaný asfalt. 
Počas realizácie cyklotrasy do Nemšovej tadiaľ jazdila ťažká stavebná technika (valec aj finišér). Je potrebné to pri 
kolaudácii cyklotrasy dať povrch hrádze do poriadku. Zároveň požadujeme, aby bolo čo najskôr zfunkčnené 
osvetlenie na hrádzi.  
Zároveň požadujeme vyriešenie zjazdu z hrádze pred novým železničným mostom. 
Pán Hartmann – povrch hrádze je zmluvne v správe mesta Trenčín. V mieste rozkopávky pre elektriku som im dal 
spraviť nový koberec. Finišér pri tom spôsobil popraskanie zvyšku hrádze. Nie je to prebraté ani skolaudované. Ale 
povrch hrádze bol v zlom stave už predtým, pomôže mu len celková výmena. Je to najhorší úsek hrádze v celom 
meste. Osvetlenie ešte nie je skolaudované, svietiť nemôže. Mesto so stavbou cyklotrasy nemá nič spoločné, je to 
akcia TSK. Preto mám len sprostredkované informácie od stavebného dozora.     
Zjazd z hrádze môžeme zrealizovať až keď prejde železničný most aj s priľahlými pozemkami do majetku mesta.  
To by malo byť už v blízkej dobe.  
 
Pán Nedúchal - mládež, ktorá sa združovala na starom železničnom moste, hádzala odpadky dolu na pozemok 
urbáru. Kedysi to aktivační pracovníci aj vyzbierali, ale plastové vrecia tam zostali. Je to už vyše roka, už sa 
rozpadávajú, je potrebné odpad pozbierať a odviesť. Už je tam znova taký istý neporiadok.     
Pán Hartmann – aktivačných pracovníkov je veľmi málo, je nízka nezamestnanosť.   
Pani - rozprávala som sa s dôchodcami, boli by ochotní brigádovať a urobiť tam poriadok, ale je potrebné akciu 
zorganizovať.  
Niektorí cyklisti jazdia cez železničný most veľmi nebezpečne. Nedala by sa tam dať tabuľka „zosadni z bicykla“?  
Pán Hartmann – na železničnom moste je lávka pre peších a cyklistov. Rovnako by cyklisti mohli požadovať od 
chodcov aby na moste nasadli na bicykel. Je to len o rešpekte. Napríklad ak máte za bicyklom vozík s deťmi, v tom 
prípade sa bicykel nedá tlačiť. Keby tam tá tabuľka bola, slušní cyklisti by síce zosadli z bicykla, ale tí neslušní aj tak 
pôjdu na bicykli.    
 
pani, pán Bratko - do Horného Orechového nechodia žiadne autobusy, požadujeme, aby sa nejaké spoje do 
Horného Orechového pridali. Modré autobusy jazdia veľmi zriedkavo.   
Pán Hartmann – V súčasnosti je to v riešení. Zatiaľ ešte nemáme dopad na financie, sú tam 2-3 alternatívy. Ťahať do 
Horného Orechového MHD je neekonomické. Pre zlepšenie dostupnosti bolo dohodnuté vyrovnanie ceny lístkov MHD 
a prímestských autobusov. V okrajových častiach mesta vozidlá MHD jazdia prázdne a naopak prímestské sú viac 
využívané.  
pani – najväčší problém sú veľké časové rozostupy jednotlivých spojov, ktoré sú niekedy 3-4 hodiny.  
Pán Hartmann – moja snaha je dostať autobusy k Orechovskému kostolu alebo na Chotárnu ulicu. Snažíme sa 
pretransformovať celý systém dopravy Zámostia formou okružnej linky.  
 
pán Bratko - kto dal súhlas na výrub zdravých stromov (platan) v areáli poľnohospodárskeho družstva v Zlatovciach? 
Platany patria medzi chránené stromy. Vyrúbaný strom tam doteraz leží.  
Pán Guga – výrub stromov povoľuje mestský úrad v zmysle zákona o ochrane ŽP. Na mieste je vždy zvolaná 
obhliadka, kde odborní pracovníci posudzujú dôvody výrubu a stav dreviny. Do konania sa obyčajne prihlasujú aj 
občianske združenia.  
 
pani – čo sa deje s kultúrnym domom v Istebníku? Bola tam celkom slušná sála, keby prebehla jednoduchá 
rekonštrukcia, sála mohla slúžiť obyvateľom. Je potrebné dať ľuďom možnosť na kultúrne vyžitie.  
Pán Vaňo – začiatok rekonštrukcie bol v roku 2008, celková rekonštrukcia bola v tom čase odhadnutá na 18 mil. SK. 
V roku 2010 bola zrealizovaná 1. etapa rekonštrukcie za cca 160.000€, kde sa urobila hrubá stavba – klub dôchodcov 
a mestská polícia. V roku 2010 prišlo nové vedenie mesta, zároveň prebiehala ekonomická kríza. Základná otázka je 
tá, či budeme rekonštruovať všetky kultúrne domy, keď je neďaleko KD v Zlatovciach. V súčasnosti máme v súvislosti 
so stavebným rozvojom tejto časti mesta problém s nedostatkom miest v škôlkach. Pôvodne sme mali zámer na 
rozšírenie škôlky na Medňanského o dve triedy a telocvičňu práve v priestoroch KD. To bolo z dôvodu petície 
zastavené. Teraz sme zostali stáť, nie je ani vôľa vo vedení mesta budovať ďalší KD, keď fungujú v Zlatovciach 
a v Záblatí. Hlavne ak ani nemáme konkrétnu náplň pre jeho využitie. Teraz nevieme, čo ďalej. Nie všetci chcú, aby 
tam bol ďalší KD.  
 
pani – v poslednom čase býva často zasadnutie VMČ v tejto zasadačke, pričom je aj v Istebníku dosť ľudí, ktorí by sa 
ho najradšej zúčastnili. Prečo to nie je radšej v Istebníku?  
Pán Vaňo – Toto volebné obdobie máme zaužívaný systém zasadnutí, ktoré sa striedajú v jednotlivých mestských 
častiach, a každý druhý raz sa zasadnutie uskutočňuje o 14.00 na mestskom úrade z dôvodu, aby sa na ňom mohli 
zúčastniť aj odborní pracovníci mesta, čím môžu operatívnejšie reagovať na vaše požiadavky. Na budúci mesiac sa 
zasadnutie uskutoční práve v Istebníku o 16.30. Takto sa 2x do roka zasadnutie uskutoční v jednotlivých mestských 
častiach na Zámostí.    
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pani Nikolová - nemohli by pri vývoze odpadu z kontajnerov prázdne kontajnery aspoň v lete vystriekať? Tieto veľmi 
smrdia, hocikto nám tam vyhodí mäso, hlavne v lete to strašne zapácha. Na Kožušníckej nám tam ľudia z rodinných 
domov hádzali stavebný odpad.    
Pán Hartmann – od januára budúceho roku bude povinnosť separovať aj kuchynský odpad aj na sídliskách. Je to 
povinnosť z EU.  
 
 

5. Rôzne 
 

V bode rôzne nebol prerokovaný žiaden podnet.   
 
 

6.  Záver 
 

Na záver predseda VMČ Západ pán Vaňo ukončil zasadnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa podľa harmonogramu malo konať dňa 25. 3. 2020 o 16.30 v klube 
dôchodcov v Istebníku. 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 26. 2. 2020   
 
 
 
 
                                                                                              Bc Tomáš Vaňo                                 
                                                                                           predseda  VMČ Západ                          
 


