ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti SEVER, konaného d a 16. decembra 2003 na
Mestskom úrade v Tren íne
Prítomní poslanci:
Ján Babi
PhDr. Alena Laborecká
MUDr. Pavol Sedlá ek
Ing. Veronika Závodská
MUDr. Peter Hlavaj
Ing. Branislav Celler
Ing. Róbert Lifka
-----------------------------

Neprítomní poslanci:
ubomír Dobiaš

Ing. Gabriela Vanková, garant VM
Renáta Špaleková, zapisovate ka
Hostia pod a prezen nej listiny
Na úvod p. Ján Babi , predseda VM Sever privítal všetkých prítomných a otvoril
zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:
-

Otvorenie programu
Návrh rozpo tu Mesta Tren ín na rok 2004
Plnenie uznesení
Vyhodnotenie innosti VM Sever za rok 2003
Rôzne

1. Otvorenie programu
P. Babi apeloval na lenov VM Sever, aby ich príchody na zasadnutia výboru boli na as.
2. Návrh rozpo tu Mesta Tren ín na rok 2004
Ing. Celler informoval, aký dopad má rozpo et mesta Tren ín na rok 2004 na VM Sever,
v ktorom navrhujeme, aby VM mali právo ozna enia priorít pre využitie finan ných
prostriedkov z rozpo tu mesta ur ených pre jednotlivé VM .
3. Plnenie uznesení VM Sever
P. Babi sa informoval, i prebehlo rokovanie s fi Monolit oh adne zámeny pozemkov Pod
Sokolicami s Mestom Tren ín.
Ing. Celler zodpovedal, že ešte prebehne rokovanie do konca roka s tým, že sa vytipovali
nejaké pozemky, ktoré by mohli by predmetom diskusie. Fi Monolit deklarovala, že ur ite
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do marca – apríla sa nebude Pod Sokolicami ni dia , to znamená, že máme asový priestor
na to, aby sa h adali možnosti.
MUDr. Hlavaj sa opýtal, i by nebolo možné vyzna i priechod pre chodcov pri reštaurácii
Kotva.
P. Babi vysvetlil, že dopraváci argumentujú tým, že priechod pre chodcov je pred Zimným
štadiónom. Odporu il tento priechod tiež zahrnú do riešenia Považskej ul. s tým, aby od
Zimného štadióna platila rýchlos 40 km/hod.
P. Babi požiadal o informáciu vo veci objektu kasární na Ul. M. R. Štefánika.
Ing. arch. Mlyn eková informovala, že sa urobil v tejto veci prvý krok a to, že sa zaslal list
na Ministerstvo obrany SR, aby sa za ali oficiálne rokovania na úrovni ministrov. Zatia
nevie o tom, že by prišla odpove . Je však potrebné, aby tieto rokovania za ali urýchlene,
pretože Tren ianska univerzita si musí rieši momentálnu situáciu. alší krok, ktorý sa u inil
je, že sa spracovávajú zmeny a doplnky územného plánu a jednou z nich je zmena dnešnej
funkcie kasární a bude tam zadefinovaná polyfunkcia.
P. Babi pre ítal odpove z odboru ŽP vo veci priechodu pre chodcov na Považskej ul.
VM Sever zobral na vedomie odpove Ing. Petrtýla, vedúceho odboru ŽP
a investícií, za ktorú po akoval a sú asne žiada o zvolanie rokovania lenov VM
Sever, odboru ŽP a investícií, útvaru hlavného architekta a Dopravného inšpektorátu
za ú elom riešenia dopravnej situácie na Sihoti IV. a III. do 20.1.2004.
4. Vyhodnotenie innosti VM Sever za rok 2003
P. Babi po akoval MHT za ve mi dobrú spoluprácu, konkrétne Ing. Františkovi Klemanovi,
poverenému vedením MHT.
Vyslovil spokojnos s dochádzkou a aktivitou lenov VM Sever, po akoval im za
celoro nú prácu a taktiež po akoval za prácu garantovi VM Sever, zapisovate ke a p.
Repkovi, zástupcovi za mestskú políciu.
5. Rôzne
Informácia oh adne rušenia II. Základnej školy na Študentskej ul.
P. Babi informoval, že d a 11.12.2003 dostal správu, že je rodi ovské združenie na II. ZŠ,
ktoré je zvolané z dôvodov rušenia tejto ZŠ. Vôbec o tom nevedel, aj ke boli tendencie,
redukova stavy škôl v Tren íne, že to postihne aj II. ZŠ s tým, že táto škola bola postavená
pred hotovú vec bez akéhoko vek varovania a diskusie.
P. Kocian, zástupca riadite a II. ZŠ, uviedol, že sa dozvedel o záležitosti oh adne rušenia
II. ZŠ úplne náhodou od zástupcu primátora. Podal bližšie informácie o fungovaní tejto školy
a vyslovil námietky proti zrušeniu II. ZŠ.
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Následne sa k danej problematike vyjadrili jednotliví
nasledovné stanovisko:

lenovia VM

Sever a zaujali

VM Sever :
- žiada predsední ku mestskej školskej rady zvola rokovanie za ú asti vedenia II.
Základnej školy, zástupcu primátora, lenov VM
Sever a lenov komisie
školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí do 15.1.2004.
2. vzh adom na postup použitý pri prijímaní koncepcie školstva neodporú a
poslancom túto schváli .
----------------------------------------Ing. arch. Mlyn eková, poverená vedením útvaru hlavného architekta, predložila
nasledovnú žiados :
-

žiados o zaujatie stanoviska k stavbe: Hospodársky komplex obj. 01-Prístrešok pre
po nohospodárske stroje, obj. 02 – Sklad a triedenie zemiakov, obilia, drobných
mechanizmov, diel a na Ul. Niva pre žiadate a Františka Husára.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je dané územie ur ené ako obytné
územie – rodinné domy slúžiace výlu ne na bývanie v nízkopodlažnej zástavbe
rodinnými domami. Mesto Tren ín požiadalo stavebníka o doplnenie podkladov
k danej výstavbe a to:
- stanoviská vlastníkov pozemkov susedných nehnute ností
- popísa technologický postup inností v hospodárskom komplexe
- podmienkou navrhovanej innosti bude, aby táto prebiehala len v priestoroch na to
ur ených, t.j. na vlastnom pozemku a v hospodárskom objekte a nie mimo neho.
Pred asom bol stavebníkovi zamietnutý zámer na výstavbu Hospodárskeho komplexu
na chov hospodárskych zvierat. Preto je na zváženie akú innos povolíme na danom
pozemku vzh adom na s ažnosti v blízkosti bývajúcich obyvate ov.

VM Sever vyslovil súhlas so stanoviskom útvaru hlavného architekta k stavbe:
Hospodársky komplex obj. 01-Prístrešok pre po nohospodárske stroje, obj. 02 – Sklad
a triedenie zemiakov, obilia, drobných mechanizmov, diel a na Ul. Niva pre žiadate a
Františka Husára.
-----------------------------------------P. Babi vyslovil nespokojnos s odpove ou Ministerstva dopravy SR oh adom zastavovania
IC vlakov v Tren íne a trvá na svojej pôvodnej požiadavke, aby v meste Tren ín zastavovali
všetky IC vlaky s kone nou stanicou Viede .
Na záver p. Ján Babi , predseda VM Sever po akoval prítomným za ú as a ukon il
zasadnutie výboru.

Ján Babi
predseda VM Sever
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Zapísala: Renáta Špaleková
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