ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Západ, konaného d a 26. júna 2002 v Klube dôchodcov Istebník
Prítomní:
Mgr. Ladislav Pavlík
Rastislav Machunka

Neprítomný :
Ing. Miroslav Maxon
P. Peter Brabec
Mgr. Viktor Hlavá
Vladimír Poruban

Ing. Mária Pauschová, garant
VM Západ
Renáta Špaleková, zapisovate ka
Mgr. Ladislav Pavlík, predseda VM
riadil nasledovným programom:

Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa

P r o g r a m:
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM
dôchodcov Istebník
2. Požiadavky ob anov
3. Žiadosti

Západ, konaného d a 27.2.2002 v Klube

1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM Západ, konaného d a 27. februára 2002
v Klube dôchodcov Istebník
Mgr. Pavlík pre ítal odpovede na predmetné požiadavky.
P. Habánek vyslovil nespokojnos s vyhlásením konania dnešného VM Západ v rozhlase v Istebníku, pred jeho
za atím nehrala žiadna hudba, vyhlásenie bolo nezrozumite né a bolo zopakované len raz.
Mgr. Pavlík pris úbil, že sa opýta, aké sú možnosti pustenia reprodukovanej hudby v rozhlase.
P. Machunka informoval, že postupne by si mali za a udia zvyka na poskytovanie informácií týkajúcich sa m. .
Západ v INFO a Tren ianskej televízii.
Ob ania upozornili, že informácia o dnešnom konaní VM Západ nebola zverejnená v poslednom INFO a taktiež
tento dvojtýždenník nebýva doru ovaný do domov na uliciach Súhrady a Istebnícka.
VM Západ:
- žiada uverej ova informáciu o konaní VM Západ v dvojtýždenníku INFO a vo VIDEOTEXTE
Tren ianskej televízie a tiež upozor uje, že ob ania z ulíc Istebnícka a Súhrady nedostávajú INFO vôbec.
2. Požiadavky ob anov
P. Gregušová, Istebnícka . 90, poukázala na to, že sa nekosia priekopy na Istebníckej ul., ob ania si ich už 10
rokov musia kosi sami.
P. Machunka upozornil, že Istebnícka ul. je štátna cesta a mala by to robi Slovenská správa ciest.
VM žiada Slovenskú správu ciest, aby si plnila svoje povinnosti vo veci údržby komunikácie na
Istebníckej ul.
Ob ianka sa informovala, i by autobusová linka . 13 nemohla jazdi zo Zlatoviec cez pole do Istebníka, pretože
linka . 9 je neposta ujúca, asto vynecháva.
P. Machunka zodpovedal, že o toto už VM žiadal v minulosti a dostal z SAD odpove , že táto cesta cez pole
nevyhovuje tomu, aby tadia mohli jazdi autobusy.
Navrhol, aby na alšie zasadnutie VM Západ, ktoré sa bude kona v Istebníku, bol prizvaný zástupca z SAD.

Ob ianka upozornila, že v Istebníku bola vybudovaná pre erpávacia stanica, zostali tam však ve ké jamy, mali sa
aj zasypa , avšak doposia sa v tejto veci ni neurobilo. Spýtala sa, kedy urobia prípojky na kanalizáciu na Širokej
ul.
VM Západ žiada odbor investícií MsÚ skontrolova povrchovú úpravu po kanalizácii Široká, Hrabovská a
Súhrady.
VM Západ žiada urýchlenú realizáciu kanaliza ných prípojok na ulice Široká, Hrabovská a Súhrady.
P. Habánek upozornil, že od kultúrneho domu po kríž nie je ani jedna uli ná vpus , na ceste sú bazény vody,
treba ich urobi , pretože príslušná norma hovorí, že majú by každých 50 metrov.
Ob ianka poukázala na to, že ke sa pokosí tráva v okolí potoka v Istebníku (od mostíka po kostol), tráva sa už
neodvezie.
VM

Západ žiada Povodie Váhu vy isti po vykosení okolie potoka v Istebníku.

P. Gregušová sa informovala, odkia majú povolenie organizátori hudobných akcií, ktoré bývajú na Ostrove,
pretože napr. pred dvoma týžd ami v sobotu tam hrala hudba až do rána.
P. Galbavý zodpovedal, že ide o pozemok vo vlastníctve obce Zamarovce, ktorá dáva povolenie na takéto akcie
a nemôže tam zasahova ani mestská polícia.
P. Habánek upozornil, že ako je pálenica (cesta pod vinohrady) je ve ké smetisko, spýtal sa, i by nebolo
lacnejšie osadi tam ve koobjemové kontajnery, ktoré by sa priebežne vyvážali.
P. Galbavý informoval, že ak ob an zbadá niekoho vyváža odpad, tak môže kedyko vek zavola na bezplatnú
linku . 159 na mestskú políciu, ktorá tam pošle hliadku, prichytení musia odpad zlikvidova odpad a dostanú
pokutu.
P. Urbanová sa spýtala, kde treba nahlási , ak chýba zo smetnej nádoby pokrývka, pretože napr. pri bytovkách je
odpad povysýpaný okolo smetných nádob a rozfukuje ho u om od záhrad.
P. Machunka vysvetlil, že treba to nahlási na Považskú odpadovú spolo nos .
VM

žiada zlepši kuchynské vybavenie v Kultúrnom dome v Zlatovciach.

3. Žiadosti
1/ žiados Ji ího Šestáka - EKO TREN ÍN zo d a 4.4.2002 o kúpu nehnute nosti - haly skladu soli MHT na ulici .
Stárka v Tren íne. Kupujúcim je firma G.P.D., spol. s r.o., Kostolná-Zárie ie 222.
Uvedená hala je postavená na pozemku parc. . 11 v k.ú. Zlatovce, ktorý nie je vo vlastníctve Mesta Tren ín.
Odbor ŽP MsÚ a odbor architektúry MsÚ žiados odporu ili d a 16.4.2002.
Mestské hospodárstvo Tren ín ako správca predmetného objektu navrhol d a 28.5.2002, aby bola hala predaná.
VM Západ hlasovaním 2 za odporu il predaj nehnute nosti - haly skladu soli MHT na ul. . Stárka v
Tren íne pre Ji ího Šestáka - EKO Tren ín, v zmysle predloženého návrhu.
2/ žiados o usporiadanie asti pozemku parc. . 742 zastavaná plocha s celkovou výmerou 4044 m2 v k.ú.
Orechové so SR - Slovenskou správou ciest, Bratislava, za ú elom výstavby chodníka na Vlárskej ceste v
Tren íne. Predmetom usporiadania je výmera 268 m2.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ odporu ili žiados d a 18.6.2002.
VM Západ hlasovaním 2 za odporu il usporiadanie asti pozemku parc. . 742 zastavaná plocha s
celkovou výmerou 4044 m2 v k.ú. Orechové so SR - Slovenskou správou ciest, Bratislava, v zmysle
predloženého návrhu.
Na záver Mgr. Ladislav Pavlík, predseda VM Západ po akoval prítomným za ú as a ukon il zasadnutie
výboru.
Nasledujúce zasadnutie VM Západ sa uskuto ní d a 28.8.2002 o 16.00 hod. v KD ZLatovce

Mgr. Ladislav Pavlík, v.r.
predseda VM Západ
D a: 1.7.2002

Zapísala: Renáta Špaleková, 28.6.2002

