Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej
v Kultúrnom dome Zlatovce

asti Západ, konaného d a 24. septembra 2003

Prítomní poslanci:
Martin Bar ák
Ing. Štefan Sýkor in
Ing. Anton Boc
Vladimír Poruban
------------------------Ing. Mária Pauschová, garant VM Západ
Renáta Špaleková, zapisovate ka
Hostia pod a prezen nej listiny

Ospravedlnený poslanec:
---

P. Martin Bar ák, predseda VM Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie
výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:
-

Požiadavky ob anov a lenov VM Západ

1. Požiadavky ob anov a lenov VM Západ
P. Habánek upozornil, že MHT vy istilo v Hornom Orechovom rigol, avšak zostala tam na
ceste zelina, je tam vyše mesiaca a je ju treba odprata .
Ing. Kleman pris úbil nápravu.
P. Bustín, Na dolinách, upozornil, že pred jeho domom . 9 sa prepadáva chodník, tento stav
pretrváva už dlhšiu dobu a praskajú mu základy na oplotení. Poprosil posla tam odborníka,
aby sa na to pozrel a následne bola vykonaná oprava.
Ing. Boc pris úbil, že MHT sa na to pozrie, aby zistilo poruchu a do zimy uvedie chodník do
pôvodného stavu.
P. Bar ák:
- na za iatku po avej strane Bavlnárskej ul. sa prepadáva as chodníka, voda tam
neodteká.
- poprosil v rámci jesenného upratovania upravi par ík (zelený trojuholník) na Ul. Na
kamenci.
- požiadal skultivova na zimu detské ihrisko na Obchodnej ul., aspo as , kde nie sú
prelieza ky.
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P. Bratko poprosil na Ul. Na kamenci o isti chodník, udia nemôžu tadia prechádza , preto
chodia po ceste, o je životu nebezpe né.
P. Honová:
- na Ul. Na dolinách medzi prvým domom a zdravotným strediskom je ve ká jama na
ceste, ktorú treba opravi .
- v Kultúrnom dome Zlatovce je bar, avšak nie je pred ním žiaden stojan na bicykle
a jeho návštevníci si ich odkladajú na schodište, kde sa nachádza klub dôchodcov.
Preto poprosila zabezpe i tam stojan na bicykle.
- za ínajú sa množi autohavárie a po každej zostane na ceste kopa rozbitého skla, ktoré
nikto neodprace.
P. Bar ák konštatoval, že o sa týka investi nej výstavby v križovatke ulíc Bratislavská
a Bavlnárska, nepôsobí dôveryhodne, ke poslanci nevedia, o sa tu deje. Preto poprosil do
budúcna, aby sa takéto veci už nestávali.
Informoval, že mestská polícia v posledných týžd och za ala vykonáva hliadkovú
innos na iernych skládkach. Preto požiadal ná elníka MsP, aby v tomto MsP pokra ovala
na alej v rámci možností, pretože výsledky ukazujú, že to má význam.
P. Falti ka:
- už dávnejšie bolo uverejnené, že odpad vä ších rozmerov môžu ob ania m. . Západ
druhý nepárny piatok v mesiaci vyloži s tým, že ho POS vyvezie, avšak už po 2 x sa
tak nestalo.
Ing. Petrtýl pris úbil preverenie tejto záležitosti.
- spýtal sa, i sa za ína likvidova Tren iansky kraj, pretože rôzne kroky k tomu
smerujú.
Ing. Petrtýl sa vyjadril, že toto nie je téma, ktorá by sa mala by predmetom diskusie
VM .
P. Dubovská upozornila, že ako sa ide ku Zlatovskej kyselke, sa stavia servis na kamióny.
Spýtala sa, ako je možné, že majite si urobil odpad, z ktorého je vedená ve ká rúra do
Zlatovského potoka cez cestu, ktorá je podkopaná.
Ing. Petrtýl pris úbil, že odbor ŽP preverí, o aké zariadenie tam ide.
P. Breznický upozornil, že autobusová zastávka na ul. Na kamenci smerom do Záblatia je
v dezolátnom stave, je celá hrdzavá.
P. Poruban doplnil, že v takom istom stave je zastávka pri bývalých Bavlnárskych závodoch
a v zime hrozí riziko, že na nej padne strecha pod archou snehu. Odporu il takéto zastávky
radšej odstráni , ako ich necha v takomto stave, aby neohrozovali bezpe nos udí.
P. Bar ák poprosil MHT, bu tieto zastávky skúsi zreparova , alebo zisti možnosti firmy,
s ktorou mesto podpísalo zmluvu, i nechystá výmenu týchto zastávok.
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P. Pleško:
- za Kvetnou (na Zlatovskej ul. pri Bratislavskej ceste) je pravidelne upchatá
kanalizácia, treba ju vy isti .
- bolo by dobré na Zlatovskú ul. osadi dopravnú zna ku 40 km/hod.
- frekventované stožiare verejného osvetlenia na Kvetnej sú ve mi prehrdzavené
a môžu za a pada , preto treba s nimi nie o za a robi .
- na Kvetnej je ve ká koncentrácia psov a výkaly po nich sú kdeko vek.
Ing. Boc informoval, že na zasadnutí MsZ interpeloval oh adne problematiky
týkajúcej sa psov na Kvetnej a pod a VZN psy nemajú o robi na detských ihriskách.
Požiadal toho asu MsP, aby vykonávala kontroly na Kvetnej, lebo situácia je tam
neúnosná.
P. Poruban sa spýtal, i už bol prichytený nejaký vinník.
Mgr. Országh zodpovedal, že MsP robí takéto hliadky v rámci svojich možností. Ke
však MsP príde na kontrolu, tak udia so psami radšej nevychádzajú z domov. Za ali
to rieši tak, že najskôr ob anom dohovoria s tým, že na budúce budú sankcionovaní.
Ing. Petrtýl informoval, že odbor ŽP zaslal písomnú výzvu VM Západ, aby bu
potvrdilo plochy vyhradené pre vo ný pohyb psov na území m. . Západ, alebo ich
prehodnotilo.
P. Bar ák navrhol, aby prioritou investi ných akcií na budúci rok bolo, že sa urobí
technické riešenie uzavretia, ozna enia dvoru na Kvetnej, že sa tam nesmú ven i psy,
inak majite om hrozí pokuta 500,- Sk.
P. Bratko upozornil, že ob ania nie sú informovaní, že na skládku v Zlatovciach môžu
vyváža odpad.
Ing. Sýkor in poznamenal, že táto informácia bola viackrát zverejnená v INFO
a Tren ianskych novinách.
P. Bratko reagoval, že táto informácia by mohla by uverejnená aj v Tren ianskej televízii.
Ob ianka poprosila urobi ko ajni ku na ko íky a bicykle na schodište vedúce
k železni nému mostu od Orechového.
Ing. Petrtýl zodpovedal, že táto záležitos sa už rieši na odbore ŽP.
P. Habánek upozornil, že na hlavnej ceste vedúcej cez Istebník a Orechové nie je vyzna ený
žiaden prechod pre chodcov a taktiež treba niekde vyzna i prechod v Istebníku, ke že
dopravný inžinier ho nepovolil pri autobusovej zastávke pri Klube dôchodcov.
VM Západ odporu il, aby bol znova vyzna ený prechod pre chodcov pri bývalej
Fuksovej v Orechovom.
VM Západ bude h ada v Istebníku miesto s dopravným inžinierom, aby ur il, kde
prechod pre chodcov môže by .
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VM Západ žiada oddelenie obchodu a služieb MsÚ zmeni
discoklube Bianka do 01.00 hod.

prevádzkové hodiny v

P. Bar ák:
- IV. Základná škola nemá kde vykonáva prechádzky, pretože v priestore za hrádzou je
vysoká tráva, nedá sa tadia chodi , je ju potrebné pokosi . Pozemok patrí Povodiu
Váhu, ktoré to odmietlo pokosi , lebo nemá peniaze, preto poprosil MHT o nápravu.
- na Štúrovom nám. nesvieti 7 svietidiel, už na to nieko kokrát upozor oval.
- na Kasárenskej ul. je problém s vodou, bol ubezpe ený Ing. Petrtýlom, že to riešenie
bude dobré, nakoniec však bolo iné. Bol by rád, ak sa zmení nejaké riešenie, ktoré
bolo s úbené poslancom, aby sa o om dozvedeli a bolo im vysvetlené.
Ing. Kleman vysvetlil, že toto riešenie je do asné, nie trvalé, to bude vyžadova
ove a vä šie náklady.
Ing. Pauschová poprosila MHT o opravu vývesných skriniek v Istebníku a pri Bianke.

Na záver p. Martin Bar ák, predseda VM Západ po akoval prítomným za ú as
a ukon il zasadnutie výboru. Nasledujúce zasadnutie výboru sa bude kona d a 29.10.2003
o 15.00 hod. na Mestskom úrade v Tren íne.

Martin Bar ák
predseda VM Západ

Zapísala: Renáta Špaleková, 30.9.2003
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