ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Západ, konaného d a 26. februára 2003 na Mestskom úrade v Tren íne
Prítomní:
Martin Bar ák
Ing. Štefan Sýkor in
Ing. Anton Boc
Vladimír Poruban
-------------------------

Neprítomný :

Ing. Mária Pauschová, garant VM
Západ
Renáta Špaleková, zapisovate ka
Hostia pod a prezen nej listiny
P. Martin Bar ák, predseda VM Západ, privítal všetkých prítomných t.j. ob anov, zástupcu primátora, zástupcov
MsÚ, poslancov MsZ na zasadnutí Výboru mestskej asti Západ, ktoré následne otvoril.
Prítomným ob anom sa predstavili: zástupca primátora Ing. Ján Krátky a poslanci MsZ zvolení v mestskej asti
Západ p. Martin Bar ák, Ing. Štefan Sýkor in, Ing. Anton Boc a p. Vladimír Poruban.
P r o g r a m:
1. Požiadavky ob anov
2. Žiadosti
3. Rôzne
1. Požiadavky ob anov
P. Bar ák ešte poprosil ob anov, aby do budúcna problémy, podnety na riešenie predkladali v písomnej forme.
P. Vágovi , kronikár:
- o sa týka otázky pomenovania novej ulice v mestskej asti Západ, ktorej vytvorenie vyplynulo z výstavby
nových domov v Zlatovciach, navrhol, aby táto niesla názov „Ulica K mlyniskám“. Takýto názov navrhuje preto,
lebo v roku 1820 bol na tomto mieste postavený mlyn a osobne je za to, aby sa pri pomenovávaní ulíc
zoh ad ovali staré historické skuto nosti.
P. Bar ák sa spýtal ob anov, i nemajú iné návrhy na nový názov ulice.
Ostatní ob ania nepredložili iné návrhy.
VM Západ odporu il pomenova novú ulicu v mestskej asti Západ „Ulica K mlyniskám“.
- poukázal na to, že od ul. Na vinohrady po ul. Hlavná sa za ali stava domy a je tu perspektíva vytvorenia novej
ulice, preto navrhol už v predstihu jej názov „Ulica Janka Prhá ka“. Informoval, kto bola táto osobnos .
- ke sa staval dia ni ný privádza , obyvatelia si tu vytrpeli svoje jazdami nákladných i osobných vozidiel. Bolo
povedané, že po ukon ení a otvorení privádza a sa tu zamedzí výjazd a príjazd na túto dia nicu, avšak ni sa
nezmenilo v tejto veci. Je vecou Dia ni nej polície, aby sa sprísnil vjazd a výjazd z tejto ulice.
Ing. Sýkor in poznamenal, že už po ul viacero takýchto požiadaviek zo strany ob anov, situácia je však taká, že
vodi i tadia jazdiaci nerobia žiadny priestupok. Pod a neho by sa tam mala da dopravná zna ka „Prejazd
zakázaný“, skúsi to prednies na komisii životného prostredia a dopravy.
VM Západ požiadal Ing. Švajdleníka, aby žiadal štátnu políciu o vyjadrenie v tejto veci.
- v Zlatovciach sa postavila autobusová zastávka a zo stropu vypadávajú celé kusy plechu, taktiež je to na
Bavlnárskej i ostatných uliciach, preto odporu il rieši túto situáciu.
Ing. Kalafút, riadite MHT, zodpovedal, že autobusové zastávky sa postupne vymie ajú, ale nerealizuje to MHT
ale istá firma a v rozpo te sú vy lenené prostriedky na ich výmenu. Nevie však poveda , kedy a ktoré zastávky v
m. . Západ sa budú meni .
VM Západ žiada Ing. Švajdleníka o informáciu, ako prebieha osádzanie nových autobusových zastávok.
- treba dorieši mestský rozhlas, pretože niekde je napr. nedostato ný po et reproduktorov a pod.
Ing. Krátky vysvetlil, že sú celé asti mesta, ktoré vôbec nemajú miestny rozhlas a budova ho je príliš náro ná
záležitos . Máme tu tren iansku televíziu a treba sa obraca na u. Sú ve mi ve ké náklady na prevádzku a
obnovu drôtového rozhlasu a nepredpokladá, že by sa robili nové drôtové vedenia.
- nachádza sa tu plagátová stena, ktorá sa osved ila, lenže nie všetci ob ania chodia okolo nej. Druhé miesto
kadia chodí najviac ob anov je na Hanzlíkovskej ul. pri autobusovej zastávke, a preto navrhol urobi menšiu
plagátovú stenu, ktorá by sa tam ve mi hodila a tým by sa zvýšila informovanos ob anov.
VM Západ žiada o informáciu vo veci zabezpe enia plagátovacej steny.
- upozornil, že distribútori INFO tieto noviny dávajú ob anom do škár na plotoch a bránkach a nie do schránok,
potom sú znehodnotené, pretože sú bu rozmo ené alebo roztrhané.

Ing. Krátky vysvetlil, že ak k takémuto nie omu dojde, treba nahlási na mestský úrad, kedy a kde bolo INFO takto
doru ené.
- na Hlavnej ul. zarastujú do chodníka kríky, o ohrozuje bezpe nos chodcov, pretože musia prechádza po
ceste. Je potrebné upozorni majite a, aby chodník sprieh adnil.
VM Západ žiada odbor ŽP o riešenie tejto záležitosti.
P. Ko iš, Hlavná ul.:
- poprosil, aby sa dal „Zákaz vjazdu“ z jednej strany, ako sa robil privádza , ale aj z Hlavnej ul.
- chodníky na ul. Hlavná sa stále nerobia, v roku 1998 alebo 1999 bolo v INFO zverejnené, že sú vy lenené na ne
peniaze a do dnešného d a sa ni neurobilo.
- ako sa ide na mlyniská (smerom po Hlavnej ul. alej) je vytvorená divoká skládka, odpad tam vozia nielen zo
Zlatoviec ale aj zo Záblatia. Navrhoval osadi tam tabu u „Zákaz vývozu odpadu“. Požiadal, aby sa tam išli
kompetentní pozrie .
Ing. Krátky odporu il ob anom, aby si zapísali eviden né ísla vozidiel, ke zbadajú niekoho vyváža a zavolali
na MsP na bezplatné íslo 159, ktorá vykoná patri né kroky.
VM Západ žiada odbor ŽP špecifikova , kto je vlastníkom pozemku, na ktorom sa nachádza divoká skládka, aby
s ou urobil poriadok.
- v INFO vyšlo, že poslednú stredu v mesiaci bude kontajner na Hlavnej ul., dnes je posledná streda a kontajner
tu nie je. Bolo dohodnuté, že raz bude kontajner tu a raz ako sa ide z Hlavnej ul. do Detského meste ka, avšak
ke nato upozornil zamestnanca POS, tak mu povedal, že má príkaz kontajner vyvies a umiestni ho na to isté
miesto.
VM Západ žiada odbor ŽP preveri , kde má by osádzaný kontajner na Hlavnej ul.
Ing. Krátky informoval, že toto MsZ pod vedením primátora Ing. Lišku má záujem, aby každý ob an na území
mesta mal inžinierske siete (voda, odpad, plyn, prístupová spevnená cesta ). Schválený rozpo et mesta na rok
2003 sa bude mierne meni v prospech investícií pre ob anov.
P. Rožník:
- sa spýtal, ako a kde budú býva zasadnutia VM Západ, ke teraz už je na území mestskej asti Západ len 1
volebný obvod.
Ing. Sýkor in zodpovedal, že je zámer robi zasadnutia raz v Kultúrnom dome v Záblatí, raz v Kultúrnom dome v
Zlatovciach a raz v Klube dôchodcov v Istebníku.
- odporu il spracova plán investícií na 4 roky a nie na 1 rok.
Ing. Boc vysvetlil, že komisia územného plánovania a investícií pripravuje tento plán investícií na celé 4 roky.
- MHT by malo dba o to, aby mestské pozemky boli isté a upratané, potom si málokto dovolí urobi iernu
skládku. Požiadal zlepši starostlivos o cesty a chodníky.
- poukázal na to, že MHD v mestských astiach Istebník, Orechové, Horné Orechové nefunguje, jedine linka . 9
v pracovné dni. Boli návrhy, aby sa prepojila MHD v astiach Záblatie, Zlatovce, Istebník a Orechové, avšak bol v
tom problém. Spýtal sa, o bráni tomu, aby sa preskupila cesta hromadnej dopravy, aby zozbierala udí, teda
autobus by prešiel Záblatie, Zlatovce, Istebník, Orechové, vyto í sa a môže prejs cez most. Treba nájs riešenie
v tejto veci.
Ing. Boc vysvetlil, že licenciu na prevádzkovanie MHD ude uje Mesto Tren ín a môže zmeni cestovný poriadok.
Keby sa prepojili tieto mestské asti a autobus by jazdil až na Juh, SAD by vznikla strata, ktorú musí uhradi bu
Mesto Tren ín alebo Vyšší územný celok, takže nie je problém zavies novú linku pod a nového cestovného
poriadku, ale treba sa dohodnú , kto ju uhradí.
Ing. Krátky na porovnanie informoval, že okres Tren ín dostáva od štátu dotáciu
5 mil. Sk na MHD a okres Žilina 55 mil. Sk. Zdôraznil, že musíme využi ako poslanca NR SR primátora mesta
Tren ín, aby s tým nie o robil.
P. Rožník sa vyjadril, že na komisii ŽP a dopravy treba nájs riešenie vo veci presmerovania trasy.
Ing. Krátky doplnil, že je potrebné zadefinova , cez ktoré ulice má autobus ís .
Ing. Sýkor in navrhol p. Rožníkovi, aby sa osobne zú astnil zasadnutia komisie ŽP a dopravy, ktorá sa uskuto ní
28.2.2003 o 10.30 v zasada ke na Farskej ul. . 10.
P. Poruban podotkol, že v Záblatí vznikla vysoká škola, autobusy jazdiace do Záblatia bývajú strašne preplnené,
ke študenti nastúpia na stanici a Hasi skej ul., udia akajúci pred Old Heroldom sa už do autobusu nedostanú a
musia využíva dia kové a iné spoje. Je jasné, že SAD musí na týchto spojoch zarába .
P. Habánek upozornil, že od OD Úspech jazdí 6 spojov MHD, v ktorých sa vyvážajú maximálne 4 udia. Spýtal sa,
i by sa nemohol zobra jeden spoj na túto trasu.
P. Kuník navrhol, aby linka . 13 bola harmonika a nie malý autobus.
P. Bar ák poznamenal, že túto problematiku treba posunú na odbornú rovinu do komisie ŽP a dopravy, aby nás
informovali, i je ochota rieši tento problém zo strany SAD. Osobne nesúhlasí, aby školský autobus riešil
ob anov, všade na svete fungujú študentské autobusy.
Ob ianka informovala, že každé ráno linka . 1 vozí z Juhu do Závažia deti do školy na ul. Na dolinách a prázdna
odchádza na SAD. Nechápe, pre o autobus nezoberie odtia to udí aspo po SAD.

Ing. Krátky sa vyjadril, že pravdepodobne tento spoj ide do garáže na SAD.
P. Bar ák pris úbil, že táto záležitos bude preverená.
P. Bartek, Široká ul.:
- ob ania žijúci na tejto ulici poznajú len rozkopávky a ve ké blato, ani pred ani po revolúcii sa tam ni neurobilo.
Apeloval za týchto ob anov, keby sa našli v rozpo te nejaké peniaze a Široká ul. by sa dala do poriadku.
Ing. Sýkor in informoval, že na ul. Široká sa urobila kanalizácia, tento rok sa bude robi projekt na komunikáciu,
odvodnenie cesty a možno sa to budúci rok dostane aj do realizácie.
P. Bartek reagoval, že kanalizácia na ulici urobená je, ale stále je tam blato.
- všetky ulice sú ozna ené smerovými šípkami, len Široká ul. nie je, poprosil o nápravu.
- mestské asti Istebník a Orechové sú odrezané od kultúry, mesto by mohlo nájs kultúrneho pracovníka, ktorý
by spolupracoval s ob anmi, aby sa tu za alo osi dia .
P. Jánský:
- do plánu investícií sa predtým 2 volebné obdobia dávala kanalizácia na ul. Jahodová, avšak doteraz sa
neurobila, preto sa spýtal, i sa tento rok tiež len plánuje. Zárove upozornil, že Jahodová ul. je prašná cesta.
Ing. Sýkor in zodpovedal, že v návrhu zmeny rozpo tu na rok 2003 je naplánované vybudovanie kanalizácie na
Jahodovej ul. v celkovej d žke cca 300 m vo výške 2 mil. Sk.
Ing. Krátky doplnil, že ak nebude tento rok, budúci bude ur ite.
- pri Kultúrnom dome Istebník je križovatka 5 ciest a nie je tam vyzna ený ani jeden priechod pre chodcov,
nemalo by sa s tým nie o robi ?
Ing. Sýkor in zodpovedal, že v tejto veci sa tam v era konalo konanie s dopravným inžinierom a Ing.
Švajdleníkom a opýta sa na komisii, k akému záveru dospeli.
Ob an upozornil, že tam chýba aj zrkadlo.
Ing. Sýkor in poznamenal, že také zrkadlo stojí cca 20 tis. Sk a to, ktoré je pri iernom moste, je stále rozbité.
VM Západ žiada Ing. Švajdleníka o informáciu vo veci vyzna enia priechodu pre chodcov a osadenia zrkadla v
križovatke 5 ulíc v Istebníku.
- pred Klub dôchodcov v Istebníku sa osadili kvetiná e a udia tam nemôžu parkova , preto parkujú na ceste, ke
vozia deti do škôlky. Požiadal o nápravu.
Ing. Boc poznamenal, že ke bol riadite om na MHT, udia žiadali osadi tieto kvetiná e, aby sa tam neparkovalo.
Ing. Sýkor in doplnil, že klub dôchodcov nebude chcie odstráni kvetiná e.
P. Rožník dal na zváženie urobi plán zasadnutí VM Západ, rozdeli ich pod a jednotlivých problematík, aby sa
aj ob ania vedeli prichysta a pod a toho prizýva kompetentných zástupcov mesta, aby vedeli adekvátne
odpoveda ob anom.
P. Habánek:
- požiadal o rozšírenie železni ného priecestia pri Old Herolde, pretože to tam je nebezpe né.
- schody na železni ný most sú v dezolátnom stave, spýtal sa, i by sa nemohli urobi nové a rozšíri ich tak, aby
udia mohli po nich prejs s bicyklom a ko íkmi.
Ing. Krátky sa vyjadril, že na ŽSR sa napíše list, o je možné urobi so železni ným priecestím pri Old Herolde a
so schodmi vedúcimi na železni ný most, pretože mesto na cudzom majetku nesmie ni urobi .
- v INFO nebolo uvedené konkrétne miesto, kde bude každú tretiu stredu v mesiaci umiestnený kontajner v
Istebníku a Orechovom.
P. Kraj ová informovala, že na budove bývalého Okruhového domu armády sú vystavené projekty krematória,
spýtala sa, i sa našiel investor a kedy sa plánuje výstavba. Zdôraznila, že v iných mestách sa stavajú krematória
2 km za mestom a chcú ich 2 % udí. Je za to, aby tu krematórium nebolo, alebo bolo aleko za mestom.
Ing. Krátky zodpovedal, že je zámer urobi centrálny cintorín v meste Tren ín, predbežne je ur ená lokalita. o sa
týka krematória, to bude vyslovene podnikate ská innos , ak nebude investor, tak sa krematórium nebude robi .
P. Škrie ka informoval o probléme 12-bytovky, ktorá prešla bezodplatne do majetku Mesta Tren ín. Mesto
ob anom byty odpredalo, sú 30 rokov staré a ich sú as ou sú garáže, ktoré si chceli tiež ob ania odkúpi , ale
mesto ich ponúka prostredníctvom Tebysu za plnú cenu, nikto nechce rokova s nimi o znížení ceny. Upozornil,
že garáže sú znehodnotené, pretože ke prší, tak tam majú 20 cm vody.
P. Bar ák informoval, že cena garáží je stanovená zákonom, takže nie je v kompetencii MsZ. Jediná možnos je,
že MsZ rozhodne o rozložení splátok do nejakého obdobia. Chceme sa obráti na finan nú a majetkovú komisiu,
ak je to právne možné, i bude ochotná pristúpi na splátkový kalendár za istých podmienok. Tiež sa obráti na
právne oddelenie MsÚ, aby sa k tejto záležitosti vyjadrilo.
Ing. Vanková poznamenala, že na splátky sa môžu predáva len byty, nie garáže.
Ob an upozornil, že 2x žiadal odstráni smetisko pri archíve na Kožušníckej ul., je potrebné zisti vlastníka
pozemku, aby ho dal do poriadku.

P. Kuník:
- predlžuje sa de a skracuje noc, dos skoro sa za ína svieti a zase neskoro vypína osvetlenie, je potrebné s
tým nie o robi .
Ing. Kalafút zodpovedal, že už nieko ko rokov platí kalendár, ktorý hovorí, kedy zapadá a kedy vychádza slnko a
pod a neho sa vypína a zhasína verejné osvetlenie.
- na konci Hlavnej ul. sa vybudovalo detské ihrisko, ktoré je v dezolátnom stave, je potrebné ho da do poriadku,
treba aspo odstráni prelieza ky, pretože sa tam môže nie o de om sta .
Ing. Kalafút zodpovedal, že ihrisko nie je v majetku mesta, jeho vlastník žiadal MHT, aby ho zlikvidovalo a dalo do
pôvodného stavu. MHT nemôže len tak nie o urobi na súkromnom pozemku bez súhlasu vlastníka.
Ob an upozornil, že na hornom konci Istebníckej ul. nie je kanalizácia, na oddelení daní a poplatkov MsÚ žiadal o
ú avu na dani z nehnute nosti, avšak povedali mu, že túto ulicu nemajú v zozname, takže da mu znížená nebola.
Ing. Krátky vysvetlil, že to bolo chybou poslancov minulého MsZ, pretože zo zákona musí by presne
zadefinované, kde je aká ú ava možná. Bude potrebné zmeni VZN o dani z nehnute ností a doplni tam túto
ulicu.
P. Hor anská:
- na Kvetnej je ve mi zanedbané detské ihrisko, kde sú hojda ky, tam parkujú autá na trávniku. Zdôraznila, že
detské ihriská by sa nemali búra , ale obnovova .
Ing. Kalafút zodpovedal, že v minulom období bol prijatý plán, ktoré detské ihriska sa budú udržiava a ktoré
pôjdu dostratena. MHT dostáva od mesta peniaze na údržbu detských ihrísk a nie je možné, aby udržiavalo viac
ako 100 detských ihrísk v meste.
- na Kvetnej ob anov trápi problém psích výkalov, deti sa nemôžu hráva na trávnikoch.
Ing. Krátky zodpovedal, že v rozpo te mesta je navrhnutý cca 1 mil. Sk na odstra ovanie psích výkalov a tiež vo
VZN by sa malo zadefinova , kde by mali by osadené kontajnery vhodné na zhromaž ovanie výkalov.
P. Bar ák poprosil Ing. Kalafúta, aby na 4 vstupy do vnútorného priestoru na Kvetnej zabezpe il tabule, kde sa
má ven i . Odporu il ob anom, aby ak zbadajú niekoho ven i psa na nepovolenom mieste, zavolali na MsP na
bezplatnú linku 159.
P. Kotlárik sa informoval, i sa bude robi kanalizácia na ul. J. Psotného.
Ing. Sýkor in zodpovedal, že v návrhu zmeny rozpo tu na rok 2003 sa plánuje výstavba kanalizácie na ul. J.
Psotného v d žke 250 m vo výške 2 150 tis. Sk.
P. Jarábková upozornila, že na ul. Malozáblatská nemajú 30 rokov kanalizáciu.
Ing. Sýkor in zodpovedal, že je naplánované na tento rok vypracovanie projektu na kanalizáciu na ul.
Malozáblatská.
Ob an:
- upozornil, že na Orechovskej ul. nie je ani jedna uli ná vpus .
- spýtal sa, i sa uvažuje s rekonštrukciou Orechovskej ul., pretože sa plánuje už 2 volebné obdobia.
Ing. Sýkor in zodpovedal, že sa môže urobi jej úprava v rámci údržby, v tomto roku nie je naplánovaná v
rozpo te rekonštrukcia tejto ulice, ale bude sa snaži dosta do plánu investícií na budúci rok chodníky a cestu na
Orechovskej ul.
P. Mináriková sa spýtala, o sa bude robi s chodníkmi v Záblatí.
P. Bar ák poznamenal, že je stanovená priorita v Záblatí a to voda a kanalizácia.
Ing. Sýkor in informoval, ktoré akcie sú naplánované v rozpo te na rok 2003 v mestskej asti Záblatie.
P. Honová, správky a Klubu dôchodcov v Istebníku, upozornila, že minulé MsZ neschválilo na innos klubov
dôchodcov ani korunu. Informovala o tomto probléme Mgr. Plánkovú, predsedky u komisie školstva,
zdravotníctva a sociálnych vecí a myslí si, že aj toto by sa malo rieši na marcom zasadnutí MsZ.
Ob an poukázal na to, že v Tren ianskej televízii je ve mi málo programu z toho, o sa deje v meste Tren ín.
Osobne si myslí, že pracovníci televízie by sa s kamerou mali vyda aj po okrajových mestských astiach a nielen
po Mierovom námestí.

2. Žiadosti:
1) Ing. Vanková, vedúca oddelenia majetkového, predložila nasledovné žiadosti:
a) žiados :
1. o predaj nehnute ností v k.ú. Zlatovce na Kasárenskej ulici: pozemku parc. . 1442/19 vo výmere 364 m2 a
asti maltárne súp. . 353 na pozemku parc. . 1452 vo výmere 486 m2

2. o prenájom pozemku parc. . 1442/20 vo výmere 376 m2 pre RNDr. Fišárkovú Zuzanu – FIREST NOVA, za
ú elom výstavby stavebného dvora, skladu a polyfunk ného objektu.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ odporú ajú predaj a prenájom nehnute ností.
VM Západ 4 hlasmi za odporu il predaj nehnute ností v k.ú. Zlatovce na Kasárenskej ulici: pozemku parc. .
1442/19 vo výmere 364 m2 a asti maltárne súp. . 353 na pozemku parc. . 1452 vo výmere 486 m2 a prenájom
pozemku parc. . 1442/20 vo výmere 376 m2 pre RNDr. Fišárkovú Zuzanu – FIREST NOVA, v zmysle
predloženej žiadosti.
b) žiados o predaj nehnute ností v k.ú. Zlatovce na Kasárenskej ulici a to as parc. . 1442/1 v približnej výmere
2500 m2, sklad súp. . 356 na pozemku parc. . 1444 vo výmere 457 m2 a tesáre súp. . 349 na pozemku parc.
. 1446 vo výmere 227 m2 pre Ing. Mariána Miklovi a – PROENT, ktorý má v sú asnosti drevopílu v nájme, za
ú elom dobudovania areálu drevospracujúcej firmy.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ predaj nehnute ností odporú ajú.
VM Západ 4 hlasmi za odporu il predaj nehnute ností v k.ú. Zlatovce na Kasárenskej ulici a to as parc. .
1442/1 v približnej výmere 2500 m2, sklad súp. . 356 na pozemku parc. . 1444 vo výmere 457 m2 a tesáre
súp. . 349 na pozemku parc. . 1446 vo výmere 227 m2 pre Ing. Mariána Miklovi a – PROENT, v zmysle
predloženej žiadosti.
c) žiados ADOZ, spol. s r.o., Pred po om 8, Tren ín zo d a 29.1.2003 o kúpu pozemku parc. . 613/1 zastavaná
plocha s výmerou 811 m2 v k.ú. Hanzlíková – lokalita Bavlnárska ulica v Tren íne za ú elom výstavby bytového
domu.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ žiados odporu ili d a 3.2.2003.
P. Bar ák navrhol neodporu i odpredaj pozemku, pretože sa tam nachádza detské ihrisko s tým, aby majite fi
ADOZ vstúpil do rokovania s VM , ak ešte má o pozemok záujem.
VM Západ 4 hlasmi proti neodporu il odpredaj pozemku parc. . 613/1 zastavaná plocha s výmerou 811 m2 v
k.ú. Hanzlíková – lokalita Bavlnárska ulica v Tren íne pre spol. s r.o. ADOZ s tým, aby záujemca vstúpil do
rokovania s VM Západ.
d) žiados o zmenu v užívaní asti stavby rodinného domu na prevádzku masáže na Ul. Jed ová. Žiadate om je
udovít Mikláš.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je dané územie ur ené ako obytné územie – rodinné domy, kde
služby obyvate stvu sú podmiene ne vhodnou funkciou v území mestského bloku. MsÚ – OŽP súhlasí s
požadovanou zmenou stavby s podmienkou parkovania prevádzky na pozemku prevádzkovate a.
VM Západ 4 hlasmi za odporu il zmenu v užívaní asti stavby rodinného domu na prevádzku masáže na Ul.
Jed ová pre žiadate a udovíta Mikláša, v zmysle predloženej žiadosti.
3. Rôzne
1) Ing. Pauschová predložila 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.
Ing. Vanková sa vyjadrila, že oddelenie majetkové pre VM
presné miesta, kde by tieto kontajnery mohli by .

vytiahne snímky z mapy, aby poslanci mohli ur i

VM Západ 4 hlasmi za zobral na vedomie predmetnú informáciu s tým, že konkrétne miesta na území mestskej
asti Západ pre umiestnenie kontajnerov vhodných na zhromaž ovanie výkalov, upresní na alšom zasadnutí
výboru.

2) Ing. Pauschová predložila Žiados o prerokovanie návrhu na zjednosmernenie ulíc. MsÚ odbor ŽP obdržal
koncom januára 2003 návrh p. Rožníka (cestou VM Západ zo d a 30.10.2002) na vytvorenie jednosmeriek na
ul. M. Kišša, ul. Žabinská a ul. Radlinského. Návrh nového dopravného režimu je zrejmý z priloženého ná rtu.
MsÚ odbor ŽP predložil v súlade so zák. . 315/1996 Z.z. návrh príslušného dopravného zna enia na rokovaní s

ORPZ ODI v Tren íne d a 17.2.2003. Nako ko schválením jednosmernej premávky v požadovaných uliciach sa
výrazne zmení doterajší spôsob jazdenia, požiadal ODI v Tren íne pred vydaním súhlasu o prerokovanie návrhu
s ob anmi dotknutej oblasti cestou VM .
VM

Západ 4 hlasmi za vyslovil súhlas so zjednosmernením ulíc M. Kišša, Žabinská a Radlinského.

3) lenovia VM Západ sa dohodli, že vývesné skrinky v jednotlivých astiach VM
medzi poslancov, ktorí ich budú ma na starosti, takto:

Západ budú rozdelené

Nové Zlatovce, Úspech – p. Bar ák
Záblatie – Ing. Sýkor in
Istebník, Zlatovce – p. Poruban
Kvetná – Ing. Boc
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 26.3.2003 o 15.00 hod.
Martin Bar ák
predseda VM Západ
D a: 10.3.2003
Zapísala: Renáta Špaleková, 5.3.2003

