ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Sever, konaného d a 17.júna 2002 na Mestskom úrade v Tren íne
Prítomní:
Ján Babi
MUDr. Pavol Sedlá ek
MUDr. Peter Hlavaj
ubomír Dobiaš
PhDr. Alena Laborecká
Ing. Veronika Závodská

Neprítomní :
Ing. Branislav Celler -osp.
Ing. Róbert Lifka

Ing. Gabriela Vanková, garant
VM Sever
Renáta Špaleková,
zapisovatežka
P. Ján Babi , predseda VM
programom:

Sever, privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným

Program:
1. Prerokovanie žiadostí
2. Informácia o riešení územného plánu centrálnej mestskej zóny Tren ín
3. Návrh Rokovacieho poriadku VM mesta Tren ín
4. Plán investi ných akcií na rok 2004
5. Požiadavky lenov VM Sever
6. Rôzne
1. Prerokovanie žiadostí
1.)
Ing. Zachar, majetkové oddelenie, predložil nasledovnú žiados :
a) žiados o predaj nehnute nosti – pozemku v k.ú. Tren ín na Mládežníckej ul. parc. . 1627/583 vo výmere 25
m2 pre Milana Myška a Petra ahkého, vlastníkov budovy bývalej kolkárne, za ú elom majetkovoprávneho
vysporiadania asti pozemku pod budovou.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ predaj pozemku odporú ajú.
P. Babi sa vyjadril, že by bolo dobré, keby na VM

boli predkladané aj ceny za odpredaj pozemkov.

Ing. Zachar poznamenal, že sa môže zmeni postupnos , najskôr pôjdu majetkové prevody do finan nej a
majetkovej komisie a až potom na VM .

VM Sever hlasovaním 4 za odporu il predaj nehnute nosti – pozemku v k.ú. Tren ín na Mládežníckej ul. parc. .
1627/583 vo výmere 25 m2 pre Milana Myška a Petra ahkého, vlastníkov budovy bývalej kolkárne.
VM Sever žiada zmeni postupnos schva ovania žiadostí tak, aby majetkové prevody boli predložené na
prerokovanie do VM až po odporu ení ceny finan nou a majetkovou komisiou.

2.)
Ing. Kalafút, riadite MHT, predložil nasledovné návrhy nájomných zmlúv:
a) zmluva o nájme nebytových priestorov v Športovej hale na Sihoti medzi MHT, m.p.o. Tren ín a TTS Tren ín za
ú elom ich využitia na kancelárske priestory.
VM

Sever hlasovaním 4 za odporu il nájom nebytových priestorov v Športovej hale na Sihoti pre TTS Tren ín.

b) zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte Štefánikova . I/61 v Tren íne medzi MHT, m.p.o. Tren ín a
Jánom Pavlovi om za ú elom prevádzky strelnice.

VM Sever hlasovaním 4 za opätovne odporu il nájom nebytových priestorov v objekte Štefánikova ul. . I/61 pre
Jána Pavlovi a.

2. Informácia o riešení územného plánu centrálnej mestskej zóny Tren ín
Ing. arch. Mlyn eková, vedúca odboru architektúry, uviedla, že rozposlala Územný plán centrálnej mestskej zóny
a vzh adom na to, že rozhodnutie oh adne modernizácie železni nej trate je v nedoh adne, chceme aspo tento
rok uzavrie centrálnu mestskú zónu bez oh adu na to, ako sa situácia vyvinie. Existuje variant 1 a variant 2 o sa
týka centrálnej mestskej zóny, je tam základný rozdiel v spôsobe križovania alebo v dopravnom riešení. Ve ké
mapy sú vo vestibule MsÚ k nahliadnutiu a všetky ostatné materiály sú na odbore architektúry. Informovala, že
d a 3.7.2003 by sa malo uskuto ni prerokovanie komplexného návrhu územného plánu centrálnej mestskej
zóny, na základe oho vzíde množstvo pripomienok, ktoré potom budú zapracovávané.
VM Sever zobral na vedomie Informáciu o prerokovaní konceptu riešenia územného plánu centrálnej mestskej
zóny.

3. Návrh Rokovacieho poriadku Výborov mestských astí mesta Tren ín
P. Dobiaš navrhol upravi
bodu neverejná.

lánok 4 odsek 3 v tom zmysle, aby as zasadnutia VM

bola verejná a as od istého

P. Babi poprosil:
- zapracova do rokovacieho poriadku to, že treba vypracova systém narábania finan ných fondov VM , to
znamená, že každý výbor by mal ma ur itý obnos finan ných prostriedkov, s ktorými by mohol v priebehu roka
disponova .
- v lánku 6 preformulova odsek 14 takto: „Predsedovia VM tvoria grémium mesta, ktorý je poradným orgánom
primátora. Zasadnutie grémia mesta zvoláva primátor pod a potreby, najmenej však 1x do mesiaca.

Ing. Závodská požiadala v lánku 2 doplni na koniec odseku 7 formuláciu „po vyjadrení predsedu VM “.

4. Plán investi ných akcií na rok 2004
P. Babi opätovne požiadal zaradi do tohto plánu vyasfaltovanie hrádze na ul. Armádna za ú elom vytvorenia
športovo-rekrea nej zóny.
Ing. Závodská upozornila, že plynofikáciu Základnej škola Opatová treba zaradi do plánu investi ných akcií na
rok 2003 a nie 2004 ako bolo uvedené v zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia VM .
P. Dobiaš pripomenul, že svoje požiadavky na investi né akcie odovzdal písomne na minulom zasadnutí VM .

5. Požiadavky lenov VM

Sever

P. Dobiaš požiadal, aby pozvánky a materiály na komisiu a VM
prie inku na podate ni MsÚ.

dostával bu kuriérom alebo poštou, nie do

MUDr. Hlavaj požiadal, aby mu materiály boli zasielané do ambulancie.
PhDr. Laborecká požiadala materiály v mesiacoch júl a august posiela domov, nie do školy.
VM Sever žiada zasiela materiály pre poslancov MsZ na adresy uvedené v zozname poslancov, ktorý bol
rozposlaný z oddelenia legislatívy a evidencie obyvate stva na všetky odbory a oddelenia MsÚ.
VM Sever žiada redak nú radu INFO o zrete né oznamy termínov zasadnutí VM
INFO.

Sever v dvojtýždenníku

VM Sever žiada naliehavo Ing. Petrtýla, vedúceho odboru ŽP:
- o zrušenie 5 parkovacích boxov v križovatke ulíc Považská a Žilinská z dôvodu spreh adnenia situácie.
- o doriešenie situácie dopravných zábran na hrádzi pri Tepli ke.
Ing. Závodská informovala, že v Opatovej sa konalo verejné rokovanie za ú asti primátora mesta oh adne
modernizácie železni nej trate, kde bola ve mi vysoká ú as ob anov, ktorí si všimli, že sa tam nerobí záznam.
Na stretnutí boli dané primátorom vyjadrenia na rôzne otázky ob anov, ktorí si myslia, že mali by
zaprotokolované a bolo zabezpe ené sledovanie plnenia týchto vyjadrení.
VM Sever zobral na vedomie požiadavky ob anov Opatovej v zastúpení p. Anny Gavendovej a odporú a
vybavenie týchto požiadaviek pod a priloženého listu.
MUDr. Hlavaj požiadal, aby na takéto stretnutia dostávali pozvánky aj poslanci MsZ.
VM Sever žiada primátora, zástupcu primátora, prednostu a vedúcich odborov MsÚ, aby každé rokovanie s
inými inštitúciami bolo predmetom zápisu, ktorého kópia bude zasielaná aj predsedom VM .
P. Dobiaš:
- po akoval MHT za skrášlenie Domu smútku v Kubrej, avšak bolo by dobré ešte neho odstráni pokreslené
nápisy.
- požiadal odbor ŽP informova VM Sever o stave rozkopávkových povolení na území m. . Sever.
- upozornil, že rozkopávky a vyfrézovaný asfalt je pred Kubranskou ul. . 262 a . 161 a pri vjazde do asti Kubra
na ul. J. Derku oproti Fiatu (fínske domky).
PhDr. Laborecká:
- upozornila, že na štátnej ceste medzi Billou a Slovnaftom sú diery v asfalte, preto požiadala odbor P o
zabezpe enie nápravy.
- poprosila MHT o pokosenie trávy pri ceste smerom na Opatovskú chatu a taktiež o úpravu tejto cesty.
- tiež požiadala pokosi trávniky pri hrádzi na Nábrežnej ul.

P. Babi :
- požiadal MsP o spoluprácu, aby oslovila štátnu políciu vo veci vykonávania kontrol technického stavu bicyklov
na hrádzi.
- obdržal od p. Jankani ovej e-mail, v ktorom naniesla nasledovné požiadavky:
1. i Dolné mesto konkrétne Kuzmányho ulica nemá právo dostáva informa né noviny „INFO“, lebo v schránke
od januára ich nemala.
2. nevie, kto rozbil zrkadlo na križovatke na stanici na zákrute pri MADOVe-, vstupe do parku. Dúfa, že sa
ne aká, až tam niekto zahynie.
6. Rôzne
1.)
P. Belianská, bytom Nábrežná ul., oboznámila prítomným so svojím bytovým problémom a požiadala VM
pomoc pri jeho riešení.

o

VM Sever odporu il p. Belianskej v rámci riešenia jej bytovej otázky obráti sa na komisiu školstva,
zdravotníctva a sociálnych vecí a na právny odbor MsÚ o právne posúdenie tejto záležitosti.

2.)
P. Babi navrhol stiahnu materiál Worshop 2003 o modernizácii železni nej trate, v ktorom je len 5 riešení a
chýba tam riešenie . 6 Ing. arch. Kohouta.
VM Sever hlasovaním 3 za, 1 sa zdržal hlasovania, žiada odbor architektúry stiahnu materiál Workshop 2003 a
doplni ho o riešenie . 6 Ing. arch. Kohouta + kolektív s príslušným vysvetlením, pre o sa tam tento návrh
nedostal.

3.)
Ing. Kalafút informoval, že FK Laugarício funguje na štadióne bez právneho titulu. Bolo mu povedané, že
futbalový štadión bude fungova bez akýchko vek zmluvných vz ahov do konca júna. Z rozpo tu MHT bolo

zobratých cca 5,1 mil. Sk na údržbu štadióna a napriek tomu ju tam MHT robí a pritom nemá na to peniaze. Preto
požiadal o nápravu.
VM Sever žiada zástupcu primátora o preverenie a zistenie skutkového stavu financovania a prevádzky
futbalového štadióna.

Na záver p. Ján Babi , predseda VM

Sever po akoval prítomným za ú as a ukon il zasadnutie výboru.

Ján Babi
predseda VM Sever
D a: 30.6.2003

Zapísala: Renáta Špaleková, d a 27.6.2003

