Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej
v Kultúrnom dome Záblatie

asti Západ, konaného d a 26. novembra 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:
1. Žiadosti
2. Požiadavky ob anov a lenov VM Západ
1. Žiadosti
Ing. Pauschová predložila nasledovné žiadosti:
-

žiados Blažeja Kotiana zo d a 7.11.2003 o kúpu pozemkov parc. .:
540/4 zastavaná plocha s výmerou 300 m2,
540/5 zastavaná plocha s výmerou 299 m2 a
540/6 zastavaná plocha s výmerou 299 m2 v k.ú. Istebník – lokalita Jahodová ulica
v Tren íne za ú elom výstavby rodinného domu.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ žiados odporu ili d a 20.11.2003.
VM Západ hlasovaním 3 za odporu il predaj pozemkov v k.ú. Istebník –
lokalita Jahodová ulica v Tren íne Blažejovi Kotianovi, v zmysle predloženej
žiadosti.

-

žiados JUDr. Ondreja Gáboríka zo d a 19.10.2003 o kúpu pozemku parc. . 558/115
zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v ˝-ici v k.ú. Zlatovce – lokalita radové garáže pri
železni nom moste, za ú elom usporiadania jestvujúcej garáže na základe
porealiza ného zamerania stavby.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ odporu ili žiados d a 23.10.2003.
VM Západ hlasovaním 3 za odporu il predaj pozemku v k.ú. Zlatovce – lokalita
radové garáže pri železni nom moste JUDr. Ondrejovi Gáboríkovi, v zmysle
predloženej žiadosti.
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-

žiados o zmenu v užívaní stavby asti bytových priestorov domu na predaj vína na
Ul. Bratislavská. Žiadate om je p. Kristína Pekar íková.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je dané územie ur ené ako
nešpecifikované komer ná vybavenos , kde požadovaná funkcia je dominantná pre
dané územie. Útvar hlavného architekta súhlasí s požadovanou zmenou v užívaní
stavby za podmienky vytvorenia vjazdu pre zásobovacie vozidlá i návštevníkov.
Zakazuje sa parkovanie na ceste I/61 pred objektom.
VM Západ hlasovaním 3 za odporu il zmenu v užívaní stavby asti bytových
priestorov domu na predaj vína na Ul. Bratislavská pre žiadate ku p. Kristínu
Pekar íkovú.

2. Požiadavky ob anov a lenov VM
P. Kotrasová upozornila, že dlhé roky mali autobusovú zastávku na Ul. Dolné Pažite, urobila
sa tam cesta, jednosmerka, ktorá je dlhá, je k ni omu, stojí tam voda a vä šinou tam žijú starí
udia, ktorí ke idú od lekára, musia prejs kus cesty pešo od zastávky domov.
P. Bar ák informoval, že túto cestu robila Slovenská správa ciest nie Mesto Tren ín a má
taký dojem, že bolo jednanie na SAD, aby autobus išiel v inom smere.
Ing. Sýkor in doplnil, že cesta je úzka, pretože sa tam vytvorili chodníky po oboch stranách,
ím sa cesta zúžila a nie je tu možnos umiestnenia zastávky.
P. Kotrasová dala na zváženie umiestni zastávku pri kríž.
VM Západ požiadal odbor ŽP oslovi SAD Tren ín vo veci umiestnenia
autobusovej zastávky na Ul. Dolné Pažite (pri kríž).
P. I kin, Po nohospodárska ul.:
- na Po nohospodárskej ul. sa pomali ky už nedá býva , prejde tadia denne cca 150
áut, traktorov, ktoré vozia siláž, hnoj, slamu a pod. Cez leto je tam ve mi prašno a na
jese plno blata. Ob ania chcú, aby im bola cesta zametaná a v lete polievaná.
Ing. Sýkor in zodpovedal, že dokedy sa neurobí v Záblatí kanalizácia, ktorá sa tam
má za a budova v budúcom roku, tak nie je vhodné robi rekonštrukciu ciest v tejto
mestskej asti. Mestské komunikácie v Záblatí sa budú rekonštruova až po ukon ení
kanalizácie.
VM Západ žiada MHT, m.p.o. vykonáva
komunikáciách tak ako na hlavných.
-

-

bežnú údržbu na ved ajších

o sa týka smetných nádob, nechápe pre o by mal plati za odpad, ke za celú zimu
do smetnej nádoby vynesie možno za kýbel odpadu.
Ing. Sýkor in poznamenal, že nie je možné nájs spravodlivý systém zberu
komunálneho odpadu a nateraz je schválený poplatok pod a po tu lenov
v domácnosti.
upozornil, že ve koobjemové kontajnery sú vždy na tom istom mieste, preto sa spýtal,
i by ho nebolo možné niekedy umiestni aj na Po nohospodársku ul.
Ing. Sýkor in zodpovedal, že je stanovené, že ve koobjemové kontajnery sa osádzajú
v jarnom a jesennom období a ob ania si môžu poveda , kde chcú kontajner osadi .
Poznamenal, že vývoz ve koobjemových kontajnerov stojí mesto ro ne 4 mil. Sk.
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P. Bohuš:
- informoval, že vo vyspelých krajinách majú drvi e na konáre a pod. Myslí si, že by sa
vyše oplatilo mestu, keby zakúpilo jeden drvi , ako vyváža tieto ve koobjemové
kontajnery.
Ing. Sýkor in poznamenal, že by bolo vhodné, keby každá domácnos , ktorá
produkuje odpad v záhrade, mala doma vlastný drvi (sú také drvi e) a neboli by
potrebné ve koobjemové kontajnery, do ktorých udia nedisciplinovane vyvážajú
kadejaký odpad, aj ke kedysi bolo na nich napísané „len konáre“. Verí, že postupne
disciplína nastane. Kedysi sa zakúpila do bývalých Technických služieb drvi ka
konárov za 2 mil. Sk, ktorá sa využíva, lenže je ur ená na drvenie konárov verejnej
zelene. Nemôže pracova niekde na ulici, lebo triesky ohrozujú okolie do vzdialenosti
až 30 metrov.
- poukázal na plytvanie pe azí na meste, vi nákup osobného vozidla Audi pre
primátora.
- v Záblatí nie sú chodníky, kanalizácia, nezametá sa tu, nepolieva sa tu, ale ob ania
musia plati rovnaké dane ako v meste, mali by plati polovi nú da . Treba, aby
poslanci apelovali na to, že ke už sú v tejto mestskej asti takéto problémy, nech
platia ob ania tu žijúci menšiu da .
P. Va o, Ul. Rybáre:
- spýtal sa, kedy si budú môc da ob ania robi prípojky vody.
Ing. Sýkor in zodpovedal, že teraz sa zobrali vzorky vody, do 15.12.2003 to musí by
vyhodnotené a Západoslovenské vodárne a kanalizácie musia da potvrdenie, i sa
môžu da prípojky robi alebo nie. Ke sa rozhodne, že voda je nezávadná, môžu sa
da prípojky robi .
Vyjadril sa, že problematiku vodovodu v Záblatí si zoberie na staros a preverí, aká
situácia momentálne je.
P. Brabec:
- sa vyjadril, že je zbyto né osádza ve koobjemové kontajnery, pretože robil prieskum
a za 4 minúty bol kompletne plný a to zeliny. Neoplatí sa to, radšej nech sa robí
separovaný zber, bude to výhodnejšie a finan ne menej náro nejšie.
o sa týka vody v Záblatí, poprosil, aby sa poslanci presved ili, i už je skolaudované
celé potrubie vody.
- v Záblatí nesvieti ve a svietidiel verejného osvetlenia, treba ich opravi .
Poprosil posla sem zamestnancov MHT, pretože káble mestského rozhlasu visia „na
vlásku“.
Taktiež poprosil o isti lampy od múch.
P. Bar ák informoval, že od 1.1.2004 bude spravova verejné osvetlenie fi Siemens,
nie MHT, ktorá bude vymie a všetky svietidlá. V Záblatí sa bude robi rekonštrukcia
komunikácií a v rámci toho i rekonštrukcia verejného osvetlenia po skon ení
kanalizácie.
- upozornil, že je rozbitý chodník pri cintoríne po rekonštrukcii Záblatskej ul., je
potrebné ho da do pôvodného stavu.
- sa spýtal, dokedy budú ob ania trpie to, že bar Esmeralda si robí reklamu po
autobusových zastávkách.
Mgr. Országh zodpovedal, že proti majite ovi Esmeraldy prebieha trestnoprávne
konanie za nepovolené plagátovanie.
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P. akloš, Ul. Ku kyselke:
- požiadal na ulicu osadi retardér, nako ko tadia jazdia autá ve mi rýchlo.
Ing. Sýkor in informoval, že tam kde udia žiadali o retardéry, teraz ich žiadajú
odstráni , pretože spôsobujú ve kú hlu nos a vodi i, ktorí majú ve ké autá, prebehnú
cez ne ešte vä šou rýchlos ou.
Ing. Boc doplnil, že komisia ŽP a dopravy zamietla budovanie nových retardérov
v meste Tren ín z dôvodov, že vodi i obchádzajú retardéry, jazdia inými uli kami,
zahus ujú tieto komunikácie a taktiež sú s ažnosti ob anov na hlu nos .
- na Ul. Dolné Pažite . 24 a 26 je v strede cesty ve ká kaluž a každé auto, ktoré po nej
prejde, im ostrieka chalupu.
P. Gambošová, Ul. Dolné Pažite:
- bolo by dobré zníži rýchlos na tejto ulici, je tam jednosmerka a autá po nej jazdia
v protismere.
P. Fra o:
- upozornil, že nikdy nedostal odpove na svoje požiadavky z predchádzajúcich
zasadnutí.
- poslanci s ubovali, že do konca októbra bude projektová dokumentácia na kanalizáciu
v Záblatí. Spýtal sa, i je hotová a kedy sa bude kanalizácia realizova .
Ing. Sýkor in zodpovedal, že bola pre tento rok naplánovaná táto dokumentácia,
avšak sa za ala realizova isti ka odpadových vôd a teraz sa bojuje o to, ako ju
nak mi , ke bude hotová. Projekty sa budú musie robi pre celé Zámostie, o bude
na budúci rok.
P. Bar ák doplnil, že kompletne kanalizácia vypadá z mestského rozpo tu, pretože ju
budú plati Západoslovenské vodárne a kanalizácie, ktoré na to dostali grant
z Európskej únie, lebo potrebujú nak mi isti ku.
Ing. Boc informoval, že v rozpo te na budúci rok je naplánovaných 10 mil. Sk na
projektovú dokumentáciu na kanalizáciu Zámostie s tým, že sa požiada o grant z
európskeho fondu. Vysvetlil, o by sa stalo, keby sa urobila len kanalizácia v Záblatí.
- tiež sa pýtal na istenie potoka, prepadov nich. V prípade, že bude prietrž mra ien, tak
ich vytopí.
- vždy aspo pred zasadnutím VM prešlo cez Záblatie zametacie auto, dnes však nie
a inokedy už vôbec.
Ing. Boc zodpovedal, že teraz sa tu nezametá preto, lebo na jese padá lístie a zametá
sa v mestských astiach, kde je opadané lístie a zberá sa zo všetkých verejných plôch,
doteraz však nie je pozberané z niektorých astí. Pôjde sa do Záblatia pozameta , ke
bude zne istená komunikácia.
P. Jarábek:
- upozornil, že bolo zvykom, že predseda VM v úvode zasadnutia pre ítal odpovede
na požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia v Záblatí, dnes ich však nepre ítal.
P. Bar ák je skôr za to, že ak je konkrétna požiadavka na zvolanie rokovania
s poslancami, s Mestom Tren ín a pod., je lepšie zavola poslancovi, ktorý to bude
promptne rieši . Je to lepšie, ako si vypisova a aka 30 dní na odpove .
- tiež na minulom zasadnutí sa informoval, i sa bude robi chodník pri cintoríne, avšak
odpove na to nedostal.
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P. Honeková:
- požiadala o odpove , kto dával vyjadrenie k dostavbe mäsokombinátu.
P. Bar ák poznamenal, že poslanci sa opýtajú na odbore ŽP, kto, kedy, na základe
oho a za akých podmienok vydal povolenie v tejto veci.
- požiadala upozorni po nohospodára z Po nohospodárskej ul. . 24, ktorý pri
používaní po nohospodárskych mechanizmov pravidelne zne is uje komunikáciu,
neuprace si ju po sebe, o mu stojí v ceste, vyreže, vypáli a ešte aj vulgárne nadáva
u om, ktorí ho na to upozornia. Doty ný nedodržiava predpisy cestnej premávky
a ani istotu.
- požiadala prešetri , že na kone nej autobusovej zastávke na Záblatskej ul. je
rozkopaná komunikácia. Každý kto má rozkopávku, musí ma stavebné povolenie
a okrem toho má lehotu na dokon enie, kedy má da rozkopávku do pôvodného stavu.
P. Novák sa vyjadril, že údajne má Mesto Tren ín záujem odpreda plaváre za mostami na
Zlatovskej ul., kde sú rôzne problémy. Spýtal sa, o je na tom pravdy.
P. Bar ák zodpovedal, že VM Západ inicioval kontrolný de na plavárni, zistili, že sú tam
veci v nesúlade s príslušným VZN. V spolupráci so zástupcom primátora pozvali tých, ktorí
užívajú priestory na plavárni a v najbližšej dobe maximálne do 2 týžd ov bude zvolaný
výbor len kvôli tomuto bodu. Jeho názor je nepreda plaváre v žiadnom prípade, pretože
v opa nom prípade budeme ma minimálne páky, aby sme ich donútili poriadne robi . Je za
to, da plaváre do nájmu takému uchádza ovi, ktorý preukáže chu , spôsobilos a finan né
prostriedky, aby ju bol schopný prevádzkova minimálne na úrovni letnej plavárne v meste.
Na záver p. Martin Bar ák, predseda VM
a ukon il zasadnutie výboru.

Západ po akoval prítomným za ú as

Martin Bar ák
predseda VM Západ

Zapísala: Renáta Špaleková, 5.12.2003
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