ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti SEVER, konaného d a 19. februára 2003 na Mestskom úrade v Tren íne
Prítomní:
Ján Babi
MUDr. Peter Hlavaj
Ing. Gabriela Vanková,
garant VM Sever
Renáta Špaleková,
zapisovate ka
Hostia pod a prezen nej
listiny
P. Ján Babi , predseda VM
nasledovným programom:
P r o g r a m:
1. Žiadosti
2. Požiadavky lenov VM
3. Rôzne

Neprítomný :
Ing. Branislav Celler – neosp.
Ing. Róbert Lifka – neosp.
PhDr. Alena Laborecká – osp.
Ing. Veronika Závodská – osp.
MUDr. Pavol Sedlá ek – osp.
ubomír Dobiaš – osp.

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

1. Žiadosti:
1) Ing. arch. Ležatková, oddelenie ŽP a stavebného poriadku MsÚ, predložila nasledovnú žiados :
- žiados o zmenu v užívaní stavby predajne potravín na pohostinstvo na Štefánikovej ul. 76, Tren ín. Žiadate om
je Matúš Vilám. Zmena v užívaní stavby si nevyžaduje realizáciu stavebných úprav.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je dané územie ur ené ako obytné územie v zmiešanej
zástavbe, kde požadovaná funkcia je vhodným zariadením na území mestského bloku.
Z h adiska dopravy je potrebné dorieši zásobovanie prevádzky, odsúhlasi to na Dopravnom inšpektoráte
Tren ín a ochráni zákazníkov napr. vybudovaním zábradlia.
VM Sever 2 hlasmi za odporu ilo zmenu v užívaní stavby predajne potravín na pohostinstvo na Štefánikovej ul.
76, Tren ín pre žiadate a Matúša Viláma s 2 podmienkami t.j. zabezpe i vyjadrenie Dopravného inšpektorátu k
doriešeniu zásobovania prevádzky a vybudova zábranu na chodníku pre zabezpe enie ochrany zákazníkov.
2) Ing. Vanková, vedúca oddelenia majetkového, predložila nasledovné žiadosti: .
a) žiados o kúpu nehnute nosti – pozemku na Opatovskej ul. v k.ú. Kubra parc. . 629/58, zast. plocha vo
výmere 310 m2 od Urbárskej obce Tren ín – Kubra, pozemkového spolo enstva za ú elom zvýšenia bezpe nosti
cestujúcich MHD pri autobusovej oto i na Sihoti IV.
VM Sever 2 hlasmi za odporu il kúpu nehnute nosti – pozemku na Opatovskej ul. v k.ú. Kubra parc. . 629/58,
zast. plocha vo výmere 310 m2 od Urbárskej obce Tren ín – Kubra, v zmysle predloženej žiadosti.
b) žiados STIP, spol. s r.o., Šoltésová 1995, Tren ín zo d a 21.1.2003 o kúpu pozemkov – as parc. . 1531/1 a
parc. . 1531/24 s výmerou cca 130 m2 v k.ú. Tren ín, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za ú elom
vybudovania prístupu do obchodnej a administratívnej budovy na Šoltésovej ul. v Tren íne.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ žiados odporu ili 13.2.2003.
VM Sever 2 hlasmi za odporu il odpredaj pozemkov pre spol. s r.o. STIP, Šoltésová 1995, Tren ín tak, aby
parcela kopírovala okraje administratívno-obchodnej budovy až po chodník z jednej aj druhej strany príjazdovej
cesty. Sú asne odporu il odpredaj parcely vo ve kosti vybetónovanej nádrže a túto parcelu oddeli stávajúcim
múrom po celom obvode.
c) žiados o odpredaj nehnute ností – pozemkov v k.ú. Kubra na ul. Pod hájikom parc. . 1147/1, ost. plocha vo
výmere 354 m2 a parc. . 2278/132, ost. plocha vo výmere 58 m2 od lenených z pozemku parc. . 1447, zast.
plocha vo výmere 528 m2 a z pozemku parc. . 2278/1, zast. plocha vo výmere 21438 m2 geometrickým plánom
. 40190471-37-02 overeným d a 5.12.2002 pre Ing. Branislava Šev íka s manželkou za ú elom
majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku.

Pozemky v danej lokalite boli manželom Šev íkovým už predané na základe rozhodnutia MsZ v Tren íne . 115
zo d a 27.8.1998. Pre zmeny, ktoré nastali po po as ROEP-u a po zapísaní výsledkov z neho do katastra
nehnute ností, Katastrálny úrad v Tren íne prevod nehnute ností z podaného návrhu na vklad už nemôže
uskuto ni . Predaj musí by realizovaný od za iatku ako nový prípad.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ predaj pozemku odporú ajú.
VM Sever 2 hlasmi za odporu il odpredaj predmetných nehnute ností v k.ú. Kubra na ul. Pod hájikom pre Ing.
Branislava Šev íka a manž., v zmysle predloženej žiadosti.
d) žiados MK-MARE EK Jaroslav o prenájom pozemku as parc. . 1432/4 zastavaná plocha o výmere 1 m2, v
k.ú. Tren ín, za ú elom osadenia informa nej tabule.
Ide o pozemok – zele nachádzajúcu sa na ul. K výstavisku.
Odbor architektúry d a 13.2.2003 odporu il prenájom pozemku na dobu 2 rokov.
VM Sever 2 hlasmi za odporu il prenájom pozemku as parc. . 1432/4 zastavaná plocha o výmere 1 m2, v
k.ú. Tren ín pre MK-MARE EK Jaroslav, v zmysle predloženej žiadosti.
e) žiados Pavla Šajbena o prenájom pozemku novovytvorená parc. . 3316/121 zastavaná plocha o výmere 73
m2, v k.ú. Tren ín, za ú elom zve adenia pozemku zele ou.
Ide o pozemok nachádzajúci sa na železni nej stanici pri novovybudovanej reštaurácii.
Odbor architektúry d a 13.2.2003 odporu il prenájom pozemku na dobu 5 rokov.
VM Sever 2 hlasmi za odporu il prenájom pozemku novovytvorená parc. . 3316/121 zastavaná plocha o
výmere 73 m2, v k.ú. Tren ín pre Pavla Šajbena na dobu 2 rokov.
f) žiados o predaj nehnute ností – garáže súp. . 100 na pozemku parc. . 1627/394, zast. plocha vo výmere 33
m2 v k.ú. Tren ín na ul. gen. Goliana pre Štefana Cigá a za ú elom predaja sú asnému nájomcovi a
spoluvlastníkovi pri ahlého pozemku a obytného domu.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ odporu ili predaj nehnute ností.
VM Sever 2 hlasmi za odporu il predaj nehnute ností – garáže súp. . 100 na pozemku parc. . 1627/394, zast.
plocha vo výmere 33 m2 v k.ú. Tren ín na ul. gen. Goliana pre Štefana Cigá a, v zmysle predloženej žiadosti.
3) Ing. Vel ko, prednosta MsÚ, predložil žiados o vyjadrenie k asti VZN . 3/2002 o podmienkach držania psov
na území mesta Tren ín, ktorá vymedzuje miesta, kde je vo ný pohyb psov zakázaný a kde je vo ný pohyb psov
dovolený z h adiska možného prehodnotenia vymedzených lokalít.
V zmysle § 6 ods. 2 zákona . 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, má obec
umiestni na miestach, kde je vo ný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromaž ovanie výkalov a
zabezpe i priebežné hygienické odstra ovanie ich obsahu. Pod a § 6 ods. 3 citovaného zákona podrobnosti o
zne is ovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.
VM Sever zobral na vedomie predmetnú informáciu a odporu il do budúceho zasadnutia výboru pripravi
podklady pre upresnenie VZN o podmienkach držania psov na území mesta Tren ín.
2. Požiadavky lenov VM :
P. Babi :
- zo strany niektorých lenov VM Sever boli požiadavky o preloženie zasadnutí výborov zo stredy na utorky,
takže každý tretí utorok v mesiaci sa o 15.00 hod. budú kona zasadnutia výboru.
- po akoval MHT za vzornú úpravu stromov na Sihoti.
- spýtal sa, i by MHT nemohlo zasadi 2-3 strom eky pri Fitnescentre Gabrhel (Unicentrum), pretože vodi i tadia
jazdia po trávniku.
- požiadal POS o odstránenie zbytkov betónových smetných nádob spred Radegastu a pri Unicentre.
- poukázal na problém oh adne nefunk nej zábrany na hrádzi, kde ostal nebezpe ný pahý , preto navrhol
vybudova rampu pri bývalých zberných surovinách na Žilinskej ul., ím sa vyrieši problém jazdenia áut na hrádzi.
Ing. Krátky informoval, že ho oslovili ob ania Kubrice s požiadavkou, aby v sobotu a nede u vo ve erných
hodinách boli pred žené autobusové linky MHD až do Kubrice, pretože posledné kon ia v Kubrej.
3. Rôzne:

P. Babi navrhol zruši zmenu Rokovacieho poriadku VM schválenú uznesením MsZ . 216 zo d a 13.12.2001,
ktorá znie takto: do odseku 2 lánku 5 za prvú vetu sa vkladá nová veta s nasledovným znením „V prípade, ak sa
do 30 minút od za iatku zasadnutia VM nezíde nadpolovi ná vä šina všetkých lenov VM , môžu prítomní
lenovia VM prijíma stanoviská“. Je za to, aby bol platný ods. 2 lánku 5 v pôvodnom znení „VM môžu
prijíma uznesenia a stanoviská, ak je prítomná nadpolovi ná vä šina všetkých jeho lenov“. Tento návrh
predkladá preto, lebo nie je možné, aby napr. 2 poslanci rozhodovali o uzneseniach.
Ing. Krátky, zástupca primátora, poznamenal, že tento návrh predloží 20.2.2003 na zasadnutí mestskej rady.

Na záver p. Ján Babi , predseda VM

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

Ján Babi
predseda VM Sever
D a: 25.2.2003
Zapísala: Renáta Špaleková, d a 24.2.2003

