ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti STRED, konaného d a 9. apríla 2003 na Mestskom úrade v Tren íne
Prítomní:
p. Gabriela Hubinská
Ing. Ján Krátky
MUDr. Eugen Szép

Neprítomný :
Dipl. Ing. Július Homola
PhDr. Marián Kvasni ka
Mgr. Anna Plánková

garant: Ing. Marta Koptíková
zapisovate ka: Dana
Viskupi ová
Hostia:
Ing. Kalafút, MHT, m.p.o.
Mgr. Országh, MsP
P. Marousek, MsP
Ing. Vanková, MsÚ
Pani Gabriela Hubinská, predsední ka VM
P r o g r a m:
1) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie
2) Rôzne

STRED, privítala prítomných a otvorila zasadnutie VM .

1) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie
a) Ide o žiados Vlasty Margušovej o odkúpenie nehnute nosti – pozemku as parc. . 2108/1 zastavaná plocha,
v k.ú. Tren ín o výmere 40 m2, za ú elom výstavby garáže a jej prístupu.
Výbor mestskej asti stred hlasovaním 3 za odporu il schváli žiados Vlasty Margušovej o odkúpenie
nehnute nosti – pozemku as parc. . 2108/1 zastavaná plocha, v k.ú. Tren ín o výmere 40 m2, za ú elom
výstavby garáže a jej prístupu.
b) Ide o žiados Spolo enstva vlastníkov bytov domu súp. . 319, v zastúpení JUDr. Danicou Okruckou zo d a
17.3.2003 o kúpu pozemku v k.ú. Tren ín – lokalita Súdna ulica v Tren íne – as parc. . 482/5 zastavaná plocha
s výmerou cca 250 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za ú elom sprístupnenia zelene pred
bytovým domom.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry Mestského úradu v Tren íne žiados odporu ili d a 4.4.2003.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za odporu il schváli žiados Spolo enstva vlastníkov bytov domu súp.
. 319, v zastúpení JUDr. Danicou Okruckou zo d a 17.3.2003 o kúpu pozemku v k.ú. Tren ín – lokalita Súdna
ulica v Tren íne – as parc. . 482/5 zastavaná plocha s výmerou cca 250 m2, ktorá bude upresnená
geometrickým plánom za ú elom sprístupnenia zelene pred bytovým domom.

2) Rôzne

Výbor mestskej asti Stred požiadal preveri stav za atia prác na Belanskom potoku z Povodia Váhu –
zabezpe enie proti povodniam.
--------------------------------------------------------------P. Hubinská požiadala o informáciu, i majú pri „Tren ane“ povolené parkova autá, ke že dnes tam boli tri
zaparkované.
P. Marousek odpovedal, že áno, pretože vyhláška hovorí, že autá môžu parkova „pred a za autobusovou
zástavkou“.
P. Hubinská upozornila, že smerom od evanjelického kostola k „Laugaríciu“ sú z dlažby v pešej zóne na
viacerých miestach vypadnuté kocky - je to nebezpe né pre chodcov.

Ing. Kalafút odpovedal, že MHT, m.p.o., vykoná nápravu.
P. Hubinská podotkla, že na Bezru ovej ulici, ako sa ide okolo cintorína smerom nahor do kostola, je neporiadok.
Ing. Koptíková upozornila, že v minulom volebnom období sa za ala na ceste smerom na sídlisko Nad Tehel ou,
opravova kanaliza ná vpus - nie je doopravovaná, nedá sa tade prejs autom, ale sa musí obchádza .
Mgr. Orzságh informoval v záležitosti iernych skládok v Nozdrkovciach - sú to nieko koro né skládky, kde je
ažko h ada ich pôvodcu.
MUDr. Szép upozornil, že na Hasi skej ulici, je medzi autobusovou zástavkou a železni nou tra ou neporiadok.
Ing. Kalafút reagoval, že chodník patrí do správy MHT, m.p.o., plot a priestor za ním patrí Železniciam SR.
Ing. Krátky navrhol vyzva Železnice SR, aby vy istili uvedenú lokalitu a udržiavali v nej poriadok.
P. Marousek informoval o riešení s ažností uvedených na marcovom zasadnutí VM Stred. K záležitosti
kontrolovania parkovania áut na trávnikoch, v zákaze vjazdu a v zákaze zastavenia po as trhových dní na tržnici
pri nákupnom stredisku Družba poznamenal, že ešte nie je trhová sezóna, ke za ne, mestská polícia vykoná
kontrolu. Potvrdil, že na Palackého ulici sa nachádzajú 15 – 20cm jamy, ktoré môžu spôsobi nehodu.
Výbor mestskej asti Stred požiadal MHT, m.p.o., o preverenie situácie a o opravu cesty na Palackého ulici.
Pani Hubinská , predseda VM
Zapísala: Dana Viskupi ová
V Tren íne, 10.04.2003
p. Gabriela H U B I N S K Á
predseda VM STRED

STRED, po akovala prítomným za ú as a ukon ila zasadnutie.

