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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 24. 6. 2020 o 16:30    

V klube seniorov na Medňanského ulici v Trenčíne. 

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

1. Otvorenie     
 

Zasadnutie VMČ Západ otvoril pán Martin Barčák, pri neprítomnosti predsedu VMČ poverený vedením dnešného 
zasadnutia. 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 sa k prenájmu pozemkov v k.ú. Zlatovce - časť  CKN parc.č.190/8 a časť  CKN 

parc.č.43 – tj. spolu o výmere cca 780 m2, za účelom úpravy pozemkov a výsadby zelene (s podmienkou ďalšej 

údržby a starostlivosti) pri nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, bez stavebných zásahov vyžadujúcich si povolenie 

stavebného úradu a s podmienkou, že prenajaté pozemky nebudú využívané na parkovanie. 

Ide o pozemky - zeleň, ktoré nie sú udržiavané a  sú  bezprostredne priľahlé popri nehnuteľnosti vo vlastníctve 
spoločnosti, ktorá bude užívaná pre potreby Strednej odbornej školy. Spoločnosť RJ Slovensko, s.r.o. má zámer 
uvedené pozemky zveľadiť, upraviť a zabezpečiť ich údržbu a starostlivosť. 
 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného plánovania 
Mesta Trenčín dňa 28.05.2020 odporučili prenájom pozemkov. 

 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti.  
 

 

 

 

 

 

3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulom zasadnutí. 
 

 

Odpovede na požiadavky vznesené na zasadnutí VMČ na Mestskom úrade spolu s odpoveďami sú 
zverejnené na stránke mesta Trenčín v sekcii Samospráva - výbory mestských častí – VMČ Západ.  
 P. Barčák stručne prebehol požiadavky s odpoveďami z posledného zasadnutia VMČ v Istebníku z júna 2019. 
Podal informáciu, že na júlovom zasadnutí komisie ŽP, investícií a dopravy by mal byť predstavený okruh MHD, 
obsluhujúci územie Zámostia za železničnou traťou. Materiál je pripravený. Skúšobná prevádzka nebude spustená 
skôr ako v septembri, nakoľko je v súčasnosti krízový stav zapríčinený Koronou.        
 

4. Požiadavky občanov a poslancov. 
 

Občania  -  požadujú vyzvať vlastníka pozemku na pokosenie (križovatka Brnianska - odbočka k Stavokovu). 
Pozemok je zaburinený, okrem toho bráni vo výhľade vodičom.  
 

Pán Galbavý – na MsP prišiel podnet ohľadom parkovania vozidiel pri futbalovom štadióne v Záblatí počas 
športových podujatí a tréningov. Poukázali na to, že tam parkujú autá na trávniku. Predtým to bolo vyčlenené 
páskami. Ak je tu potreba parkovacích miest, je potrebné vyčleniť plochu na parkovanie aj s označením.   
Pán Barčák – Sú to jediné vhodné miesta na parkovanie. Ak s tým budú problémy, nech sa obráti na nás poslancov, 
tento problém môžeme spolu vyriešiť.   
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Pani Hajná – udržiavame okolie kultúrneho domu, pokosili sme trávnik. Ďakujeme za upratanie zastávky MHD na 
Istebníckej ulici.  
 Priestory pre druhú volebnú miestnosť neboli nachystané, neboli tam stoly, stoličky, neboli tam ani dvere 
umyté. Z mesta som navyše dostala „ďakovný“ list, chcela som položiť správcovstvo týchto priestorov.  
Ide o to, aby sme sa pri budúcich voľbách necítili tak trápne, ako pri tých posledných.   
Pán Štilicha – Urobili sa tam dvere, podlaha. Na tento rok je v rozpočte 15.000€ na sociálne zariadenia na 
Medňanského. Uvidíme. Ako to ale dopadne s krízovým rozpočtom mesta.   
 

Pani Hajná – potrebovali by sme, aby sa v Istebníku sprevádzkoval miestny rozhlas. Je tu malá miestnosť, ktorú sme 
na to už pripravili.   
Pán Barčák – Týmto smerom sa nebude pokračovať, doba sa posunula, nie všetci si tento rozhlas želajú. Evidujeme 
sťažnosti na rozhlas tam kde funguje, hlavne od ľudí, ktorí sa sem prisťahovali, nie sú naň zvyknutí. Dokonca sa 
v Zlatovciach vyhrážali petíciou proti rozhlasu.   
Pán Štilicha – Niektorým ľuďom rozhlas vadí, v prípade, že by sa rozhlas horko-ťažko presadil, by sme tu mali petíciu 
za jeho zrušenie. Ak je tu väčší záujem, je potrebné zorganizovať všeobecnú petíciu za jeho zfunkčnenie.  
 

Občania  -  požadujú osadenie moderného prístrešku autobusovej zastávky na Istebníckej ulici pri kultúrnom dome v 
smere do mesta. 
 

Pani -  trápia nás jednosmerky v Istebníku a Orechovom.  
Pán Barčák – Ak túto požiadavku zapíšeme znova, za seba hovorím, že nepodporím ich zrušenie, lebo vtedy sme 
rešpektovali vôľu 95% ľudí, ktorí tam bývajú. Som presvedčený, že skoro všetky cesty okrem hlavných ťahov tu 
skončia ako jednosmerky. Ani jedna cesta nemá šírku na to, aby bola obojsmerná a zároveň aby sa na nej mohlo 
parkovať.    
 

Občania  -  požadujú zabezpečenie kontroly rozkopávky na ulici Matice Slovenskej (SPP), asfalt a betón nerežú, ale 
šramujú, materiál zásypov je nevhodný (hlina, materiál z búračiek,...) hrozí sadanie povrchu cesty po ukončení 
rozkopávky. Bude potrebná aj oprava povrchu chodníka, pri realizácii rozkopávky ho značne narušila stavebná 
činnosť mechanizmov. Je potrebné, aby to stavebný dozor priebežne kontroloval.  
Pán Barčák – Po skončení zasadnutia sa tam môžeme ísť pozrieť. Pôjdem na mesto za zodpovedným pracovníkom 
s požiadavkou, aby pri konečnej úprave realizátor prác natiahol asfalt na celý jazdný pruh. Odporúčam, aby si to ľudia 
fotili. V tomto prípade je rozkopávkové povolenie, kde sa dávajú podmienky mesta, ktoré ten žiadateľ musí splniť.   

Všeobecne odporúčam ľuďom, aby s takýmito problémami nečakali na zasadnutie VMČ, na internete sú 
zverejnené telefónne čísla na poslancov za Západ, volajte nám. Takéto problémy je potrebné riešiť okamžite, nie až 
o 3 mesiace. Veľa vecí sa dá takto vyriešiť.   
 

Pani Hajná – ako sa rieši zjazd z hrádze na Radlinského medzi železničnými mostami ktorý sme viackrát požadovali? 
Stačí tam naviezť zeminu.  
Pán Guga – tento zjazd je súčasť cyklotrasy, ktorá prepája Vlársku ulicu so starým železničným mostom. Na celý 
úsek je už spracovaná projektová dokumentácia.   
 
 

5. Rôzne 
 

V bode rôzne nebol prerokovaný žiaden podnet.   
 
 

6.  Záver 
 

Na záver predsedajúci VMČ Západ pán Barčák ukončil zasadnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa podľa harmonogramu malo konať dňa 26. 8. 2020 na mieste, a v čase, ktoré 
bude určené na základe aktuálnej hygienickej situácie zverejnené v pozvánke. 
 
Po zasadnutí sa uskutočnila obhliadka rozkopávky na ulici Matice slovenskej. Na základe telefonickej informácie 
vedúceho útvaru mobility bude konečná úprava cesty realizovaná v celej šírke jedného jazdného pruhu, z toho 
dôvodu sa povrch nerezal ale rozbíjal.  
 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 24. 6. 2020   
 
 
                                                                                              Martin Barčák                                 
                                                                                           predsedajúci  VMČ Západ                          


