ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Západ, konaného d a 26.3.2003 na mestskom úrade v Tren íne
Prítomní:
Prítomní poslanci: Martin Bar ák
Ing.Štefan Sýkor in
Vladimír Poruban
---------------------------Ing.Mária Pauschová, garant VM
Západ
Ing.Spa ek, MHT
P. Martin Bar ák, predseda VM
P r o g r a m:
1. Žiadosti
2. Požiadavky lenov VM
3. Rôzne

Neprítomný :
Ing.Anton Boc

Západ privítal prítomných lenov a otvoril zasadnutie VM .

lenovia VM sa dohodli, že nasledujúce zasadnutie výboru sa bude kona d a 30.4.2003 na Mestskom rade v
Tren íne o 15,00hod.
1.Žiadosti
1) Odbor investícií MsÚ žiada o stanovisko k rekonštrukcii KS Istebník, resp. k jeho alšiemu využitiu
Ing. Sýkor in navrhol prezrie si celú mestskú as Západ, spravi obhliadku KS.
Ing. Spa ek informoval o sú asnom ve mi zlom stave nehnute nosti a upozornil, že rekonštrukcia je nevyhnutná a
záleží od toho aký druh nájmu bude zrealizovaný ( výrobná innos alebo kultúrne stredisko).
VM doporu uje mestu nájs vhodného nájomcu, ktorý by zrealizoval aj rekonštrukciu a sú asne as priestorov
vy leni pre potreby kultúrneho strediska.
VM žiada informáciu, i boli škody spôsobené v tomto KS vymáhané a uhradené predchádzajúcim nájomcom.
2) Žiados Jána Ková a Ve komoravská 56, Tren ín a Mariana Hlavatého
Ve komoravská 56, Tren ín o odpredaj pozemku každý o výmere 4,5m2 za ú elom rozšírenia jestvujúcej terasy v
k.ú.Zlatovce as parc. .367/3.
Odbor architektúry MsÚ odporu il d a 21.3.2003 odpredaj pozemku.
VM ZÁPAD 3 hlasmi odporu il predaj pozemku po 4,5m2.
3) Žiados Jána Liptáka – SELOS, Záblatská 81, Tren ín o prenájom pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Záblatie
as parc. . 1079 o výmere 1m2 za ú elom osadenia smerovej tabule firmy SELOS.
Odbor architektúry MsÚ odporu il d a 21.3.2003 prenájom pozemku.
VM ZÁPAD 3 hlasmi odporu il prenájom pozemku.
4) Žiados fy AuTOY o predaj pozemku as parc. . 662/1 zastavaná plocha s výmerou cca 320 m2 v k.ú.
Haanzlíková- lokalita Bratislavská ulica za ú elom vytvorenia parkovacích miest, potrebných pre zabezpe enie
prevádzky firmy.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ žiados odporu ili d a 21.3. 2003.
VM ZÁPAD 3 hlasmi odporu il predaj pozemku .
5) Žiados odboru investícií MsÚ Tren ín o kúpu pozemkov do vlastníctva mesta Tren ín – parc. . 312 zastavaná
plocha s výmerou cca 15 m2 v k.ú. Orechové – lokalita Vlárska ulica v Tren íne, za ú elom vybudovania
prepojenia jestvujúceho chodníka od vlastní ky Anny Malákovej
– parc. . 313 zastavaná plocha s výmerou cca 38 m2 v k.ú. Orechové – lokalita Vlárska ulica v Tren íne, za
ú elom vybudovania prepojenia jestvujúceho chodníka od vlastníka Jána Panáka.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ žiados odporu ili d a 21.3. 2003.
VM ZÁPAD 3 hlasmi odporu il kúpu pozemkov.
Požiadavky lenov VM

Západ a ob anov

Ing. Sýkor in
- požiadal i by MHT mohlo 3 krát do roka zabezpe i pokosenie ihriska
medzi Váhom a hrádzou za železni ným mostom
VM navrhuje zakomponova do VZN o poskytovaní finan ných prostriedkov aj
údržbu ihrísk.
- požiadal o odvoz konárov z prechodu zo Zlatovskej na Kožušnícku ulicu. as konárov
tam zostala po spílení topo ov a ob ania tam za ínajú vytvára iernu skládku,
požiadal tiež o osadenie ve kých kame ov k tomuto prechodu pre chodcov, nako ko na prechode asto parkujú
autá
- ob ania sa obracajú na neho o informáciu, i je pravda, že sa na trávnatej ploche za mostom v asti Odeva
realizova výstavba erpacej stanice
VM žiada informáciu, i sa v priestoroch medzi Bratislavskou a .Stárka plánuje
s výstavbou benzínového erpadla.
- umiestni dopravné zna enie svetelný prechod pre chodcov pred hostincom Partizán v dostato nej vzdialenosti ,
nako ko vodi i ve akrát nereagujú v as na ervené svetlo a nedajú chodcom prednos
- rieši podchod pre chodcov pod mostom so schodami po oboch stranách hrádze v m. . Západ tak ako je to
popod železni ný most
p.Poruban
- žiadal o opravu oplotenia kultúrneho domu v Zlatovciach
p.Brabec
- žiadal zabezpe i pre kultúrny dom v Záblatí nové stoly a umelé kvety
- žiadal informáciu pre o bol zrušený príspevok na zájazdy pre kluby dôchodcov a tiež tla pre kluby
- pre futbalový klub v Záblatí žiada podpori príspevok na innos futbalového klubu, údržbu si zabezpe ia sami
- žiada zmeni stanovište ve koobjemového kontajneru pri kultúrnom dome na ulicu Ku kyselke
- vy istenie koryta potoka v Záblatí
- zabezpe i kolaudáciu vodovodu v Záblatí
- zabezpe i opravu oplotenia na cintoríne v Záblatí
- zabezpe i opravu schodov na Hasi skej ulici pri zastávke MHD ( prvé užšie schodisko)
- zabezpe i roznášanie dvojtýždenníka Infa aj v Záblatí nako ko ho tam nedostávajú
- dorieši situáciu domov poškodených pri výstavbe dia nic – niektorí ob ania dostali oznámenie od SSC Ing.
Pospíšil, že im žiadne náhrady nebudú uznané
Rôzne
p.Fábry
- informoval o možnosti získa finan né prostriedky z európskych fondov za pomoci firmy CP Consult
Na záver p. Martin Bar ák, predseda VM
Martin Bar ák
predseda VM Západ
D a 2.4.2003
Zapísala: Ing.Mária Pauschová, 31.3.2003

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

