ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Sever, konaného d a 20. mája 2002 na Mestskom úrade v Tren íne
Prítomní:
Janka Fabová
PhDr. Mária J. Jablonská
Ing. Katarína Hegerová
Marta Blahová
Ján Babi
Miloslav Michal ík Neprítomní neospravedlnení poslanci:
ubomír Dobiaš
Vladimír Novotný

Neprítomný :
Ing. Branislav Celler -osp.
Alexander Kollár -osp.
MUDr. Pavol Sedlá ek -osp.
Ladislav Nebus

Ing. Gabriela Vanková, garant
VM Sever
Renáta Špaleková,
zapisovate ka
P. Janka Fabová, predsedky a VM Sever, privítala všetkých prítomných a otvorila zasadnutie výboru, ktorý sa
riadil nasledovným programom:
P r o g r a m:
1. Kontrola odpovedí na požiadavky z predchádzajúceho VM Sever
2. Žiadosti (majetkové prevody)
3. Žiados o zmenu stanoviska vo veci detského ihriska v Kubre
4. Petícia ob anov proti výstavbe obytného domu Pod Sokolicami
5. Požiadavky na MHT, m.p.o.
6. Festival POHODA 2002
7. Rôzne
1. Kontrola odpovedí na požiadavky z predchádzajúceho VM

Sever

P. Michal ík upozornil, že nebol dostato ne doplnený piesok na detskom ihrisku pri dome . 527 na ul. K
výstavisku.
P. Fabová upozornila, že nebola pozametaná stará Kubranská cesta, v jej dolnej asti je ve ký asfaltový chodník,
poprosila pozameta spojnice z chodníka na komunikáciu.
2. Žiadosti (majetkové prevody)
- žiados o predaj nehnute nosti - pozemku z parc. . 11627/206 vo výmere 20 m2 v k.ú. Tren ín nachádzajúcom
sa na Komenského ul. pre Ing. Miroslava Mazánika za ú elom vybudovania prístrešku pre bicykle a dielne.
Odbor ŽP MsÚ predaj pozemku odporú a.
P. Michal ík odporu il zauja také stanovisko, že treba zadefinova o akú prístavbu (prístrešok) pôjde a žiada
obyvate ov domu o stanovisko, i s tým súhlasia.
VM Sever hlasovaním 6 za, 1 sa zdržal hlasovania, požiadal doloži súhlas obyvate ov bytového domu a
bližších vlastníkov garáží a sú asne žiada o popis charakteru stavby.
3. Žiados o zmenu stanoviska vo veci detského ihriska v Kubre
P. Fabová pre ítala žiados z odboru ŽP MsÚ o prehodnotenie stanoviska VM Sever zo d a 20.8.2001 vo veci
detského ihriska v Kubre. Doplnila, že touto problematikou sa zaoberala mestská rada, ktorá prijala uznesenie, na
základe ktorého žiada o odstránenie tejto stavby. Bol tam nesúhlas majite ov susedných nehnute ností k
zriadeniu ihriska a tiež nesúhlas oddelenia majetkového MsÚ. Ide o to, že ihrisko sa nenachádza na parcele,
ktorá bola uvedená, ale na troch parcelách a dve z nich patria súkromnému vlastníkovi a tretia mestu. Ani jedna
strana nedala súhlasné stanovisko. Taktiež zria ovate nepredložil žiadne doklady, o ktoré ho žiadal VM vo
svojom stanovisku zo 20.8.2001. D a 7.5.2002 zria ovate ohlásil na MsÚ drobnú stavbu, ktorá je už dávno
vybudovaná a je na ove a vä šom priestranstve ako 25 m2. Doplnila, že jedným z dôvodov, pre o VM
neodporu il zriadenie tohto ihriska, bola znalos miestnych pomerov a vyhrocovanie susedských vz ahov.

Ing. Podivínsky, vedúci oddelenia ŽP a SP, vysvetlil, že nepoznal miestne vz ahy, ktoré sú tam. o sa týka
žiadosti o drobnú stavbu, osobne bol za ním zria ovate s tým, ako má postupova . Vysvetlil mu, že najskôr
potrebuje súhlasné stanovisko majite ov pozemkov a potom si môže poda žiados o drobnú stavbu. Jeho názor
na ihrisko je taký, že sa mu pá i, avšak pokia sú tam vyhrotené susedské vz ahy, MsÚ bude postupova v
zmysle zákona.
VM Sever hlasovaním 8 za trval na svojom stanovisku zo d a 20.8.2001 s tým, že pri om vychádzal zo
znalosti miestnych pomerov a na základe toho neodporu il zriadenie a prevádzkovanie detského ihriska a
zárove žiada odbor ŽP MsÚ, aby postupoval v zmysle stavebného zákona.
4. Petícia ob anov proti výstavbe obytného domu Pod Sokolicami
Ing. Gajarská, hlavný kontrolór mesta, uviedla, že petícia je už po termíne. Informovala o postupe vybavovania
petícií doru ovaných hlavnému kontrolórovi. Táto petícia bola doru ená na vybavenie odboru ŽP MsÚ
prostredníctvom prednostky MsÚ.
Ing. Podivínsky vysvetlil, ako odbor ŽP postupoval pri riešení petície, doposia však nebolo podpísané
stanovisko odboru ani primátorom ani prednostkou.
P. Michal ík upozornil, že Pod Sokolicami je ve mi hustá premávka a tým pádom je tam ovzdušie zne is ované
výfukmi z áut a je tam ve ká hlu nos .
VM Sever hlasovaním 7 za zobral na vedomie informáciu o stave riešenia petície obyvate ov Pod
Sokolíc. Vyjadril sa, že ak nebude stanovisko podpísané do najbližšieho zasadnutia mestskej rady, tak sa
tam predloží a prerokuje.
5. Požiadavky na MHT, m.p.o.
P. Novotný:
- na všetkých uliciach v Opatovej, kde sa robil plyn, sú ve ké jamy, preto požiadal o ich opravu.
- pravá strana Poto nej ul. je úplne rozsypaná, je potrebné ju da do poriadku.
- o sa týka ihriska v Opatovej, poznamenal, že pod a nového VZN nie je možné majetok prenaja bezodplatne
iba s výnimkou, ktorú urobí MsZ. Preto požiadal pripravi návrh takej zmluvy, na základe ktorej by bol majetok
prenajatý bezodplatne.
Ing. Vanková upozornila, že je potrebné na budúce zasadnutie VM predloži žiados aj s konkrétnym
nájomcom.
Ing. Hegerová:
- na ul. Horeblatie je rozkopávka, ktorú je potrebné da do pôvodného stavu.
- spýtala sa, kto opravuje studne, pretože napr. na Poto nej ul. je otvorená a je to nebezpe né.
P. Blahová opätovne poukázala na potrebu opravy ihriska "hríbik" na Sihoti.
Ing. Zav el sa vyjadril, že MHT môže toto zaradi do zmeny rozpo tu na rok 2002 s tým, že by to poslanci MsZ
podporili.
PhDr. Jablonská informovala, že na Nábrežnej ul. majú elektrárne alebo vodárne dom ek, kde chodievajú
bezdomovci a robia tam hluk a neporiadok. Požiadala preveri o koho majetok ide, aby sa tam znemožnil prístup
bezdomovcom.
P. Repka poznamenal, že MsP tam už robila kontrolu, ale nevie, i to bolo nejako zabezpe ené pred
bezdomovcami.
P. Babi :
- poprosil opravi verejné osvetlenie na Clementisovej ul. . 8.
- informoval, že existuje tu iniciatíva ob anov oh adne pridania 2 lámp verejného osvetlenia na Pádivého ul .
Ob ania sa ho opä pýtali, i je možné to urobi tak, že by vykopali stružky a osadili by sa tam 4 svetlá s tým, že
by si tam vybudovali ihrisko.
Ing. Zav el vysvetlil, že nie je možné, aby túto aktivitu ob ania urobili sami. Navrhol, že MHT i túto záležitos
bude rieši tak, že to navrhne do zmeny rozpo tu na rok 2002.
- tiež požiadal zaradi do zmeny rozpo tu na II. polrok 2002 opravu povrchu Žilinskej ul. (odbo ka z Opatovskej
ul. k materskej škôlke).
- po akoval MHT za ochotu a iniciatívu vo veci orezu konárov stromov na hrádzi na Sihoti IV.
VM Sever žiada odbor ŽP MsÚ, aby oslovil vlastníkov pozemkov na hrádzi, kde sa nachádzajú topole,
aby odstránili polom, pretože polámané konáre stromov ohrozujú chodcov.

PhDr. Jablonská poprosila opravi lavi ky okolo parkoviska na Mládežníckej ul., ktoré sú v dezolátnom stave.
Ing. Zav el zdôraznil, že pred 3 rokmi tam MHT osádzalo nové lavi ky, avšak vandali ich rozkopali a
zdevastovali.
P. Fabová:
- požiadala vy isti uli nú vpus na za iatku ul. M. Hricku pri prvom dome.
- poprosila vyprata areál Kultúrneho strediska v Kubrici, pretože je tam strašný neporiadok.
- na ulici ku Kyselke treba po rozkopávke skontrolova fungovanie verejného osvetlenia, i nie je poškodený
kábel.
Ing. Zav el informoval, že p. Michal ík žiadal o orez topolov Pod Sokolicami, MHT to nemôže zrealizova a
nemôže tam ani kosi , pretože ide o pozemok MERIN-y. V prípade, že by si MERINA túto službu objednala a
zaplatila, MHT by ju zrealizovalo.
P. Fabová pre ítala list p. Skoupovej, obyvate ky sídliska Pred po om oh adne kosenia trávnatých plôch.
Vysvetlila skutkový stav, že sa jedná o pozemky TRENS-u a ich kosenie si musí zabezpe i majite pozemkov.
VM Sever žiada odbor ŽP MsÚ, aby vysvetlil písomne situáciu TRENS-u a Spolo enstvu vlastníkov
bytov.
6. Festival POHODA 2002
P. Kaš ák, organizátor festivalu POHODA, predložil lenom VM
2002.

Sever realiza ný projekt - BAŽANT POHODA

PhDr. Jablonská navrhla organizátorom, aby prostredníctvom dvojtýždenníka INFO po akovali ob anom žijúcim
Pod Sokolicami za pochopenie pre uskuto nenie tohto festivalu.
VM Sever zobral na vedomie realiza ný projekt - BAŽANT POHODA 2002 s pripomienkami.
Požiadal dopredu avizova ú as mestskej polície na festivale a zabezpe i posilnenie hliadok, vrátane
plánovania nad asových hodín pre príslušníkov MsP.
7. Rôzne
P. Fabová:
- od nového roka chodí ve mi sporadicky dvojtýždenník INFO napriek viacerým urgenciám a upozorneniu na
mestskej rade vo februári sa toto nezlepšilo, preto požiadala zabezpe i jeho distribúciu hlavne v Kubre, Kubrici,
Opatovej a do prie inkov poslancov MsZ na podate ni MsÚ a taktiež prehodnoti zmluvu s distribútorom.
- po akovala MsP za pomoc pri riešení iernych skládok.
- požiadala o doriešenie skládky konárov pri Kubranskom potoku s majite om pri ahlej nehnute nosti, ktorý si tento
výrub sám zabezpe il.
- požiadala o doriešenie výrubu lipy na ul. Záhrady.
P. Novotný požiadal, aby distribúciu INFO zabezpe ovali ob ania, resp. mladí udia z príslušných mestských
astí.
P. Babi :
- poprosil MsP robi kontroly na Považskej a Žilinskej ul.
- požiadal odstráni iernu skládku na konci záhradkárskej osádky pri Tepli ke.
- na základe stanoviska Ing. Kodaja z SAD k požiadavkám VM oh adne MHD, požiadal, aby autobusový spoj .
309006 jazdiaci z Opatovej do mesta o 7.15 hod. bolo ve kokapacitné vozidlo "harmonika".
- o sa týka statickej dopravy JUH, Siho , sa spýtal, pre o sa táto akcia rozšírila o ulice Považská, Sibírska a
pod., ke sa malo jedna len o Pádivého ul. Požiadal rieši promptne statickú dopravu na Pádivého ul.
VM Sever hlasovaním 7 za požiadal, aby do zmeny rozpo tu na II. polrok 2002 bola zaradená statická
doprava Siho a sú asne žiada Ing. Rásto ného, aby sa zú astnil budúceho zasadnutia VM Sever.
P. Janka Fabová, predsední ka VM
zasadnutie výboru.
Janka Fabová, v.r.
predsedky a VM Sever
D a: 29.5.2002

Sever na záver po akovala všetkým prítomným za ú as a ukon ila

Zapísala: Renáta Špaleková, 27.5.2002

