ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Západ, konaného d a 27.2.2002 v Klube dôchodcov v Istebníku
Prítomní:
Ing. Miroslav Maxon
Peter Brabec
Vladimír Poruban
Mgr. Viktor Hlavá
Rastislav Machunka

Neprítomný :
Mgr. Ladislav Pavlík

Ing. Mária Pauschová, garant
VM Západ
Renáta Špaleková, zapisovate ka
Ing. Miroslav Maxon, len VM Západ, na základe poverenia predsedu VM Západ Mgr. Ladislava Pavlíka, ktorý
sa nemohol zú astni dnešného zasadnutia, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa
riadil nasledovným programom:
P r o g r a m:
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM Západ, konaného d a 26.9.2001 v Klube
dôchodcov v Istebníku
2. Požiadavky ob anov
3. Žiadosti
4. Požiadavky lenov VM Západ
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM Západ, konaného d a 26.9.2001 v
Kultúrnom dome v Záblatí
Ing. Maxon pre ítal odpovede na vznesené požiadavky.
Zárove pris úbil, že na budúce už bude zabezpe ené vyhlásenie VM Západ v Istebníku v rozhlase, ke že teraz
sa tak nestalo.
Informoval ob anov o investi ných akciách realizovaných na území m. . Západ. Po 20 alebo 22 rokoch sa
kone ne zrealizovala kanalizácia Široká ul., avšak nevie i bola definitívne skolaudovaná stavba, lebo v závere
roka vznikli problémy. V tomto období sa dopracováva a sú s tým trošku problémy, projektová dokumentácia na
kanalizáciu Hrádzová a Vlárska. Uvidíme, aký budeme ma priestor zakomponova túto investi nú akciu do
rozpo tu mesta na rok 2003. Poslanci MsZ sa zapodievajú ve mi vážne Orechovskou ul., ktorá je v
katastrofálnom stave aj vo väzbe na to, že je to priama prístupová a pri ahlá ulica s kostolom, snažia sa, aby na
nej došlo k významnej náprave. Po dopracovaní a aktualizácii rozpo tových nákladov bolo oznámené, že
rozpo et na túto akciu by mal by zhruba 5 mil. Sk a mal by obsahova kompletnú opravu cestného zvršku a
vybudovanie chodníkov. Dúfa, že je definitívne vyriešený vodovod Hrabovka, kde boli ve mi vážne problémy, lebo
sa tam musela každý týžde cisternami dováža voda. Poznamenal, že v Záblatí sa podarilo dokon i
rekonštrukciu kultúrneho domu a v Zlatovciach sa za ne realizácia ul. Jarná.
2. Požiadavky ob anov
P. upták:
- ke sa bude opravova mestský rozhlas, požiadal na Jánošikovú ul. da 1 amplión, pretože tam nie je ni
po u .
- bolo zredukované jazdenie autobusovej linky . 9, kedysi jazdil posledný spoj do mesta o 22.00 hod., teraz
nejazdí cez víkend vôbec a posledný spoj ide o 15.30 hod., požiadal urobi v tejto veci nápravu, pretože udia sa
nemajú ako dosta z Istebníka do mesta.
- spýtal sa, dokedy bude v takom strašnom stave Kultúry dom v Istebníku, kedy sa bude rekonštruova ?, ke že 23 roky už je nefunk ný, je v om ve ký neporiadok. Poprosil, aby bol KD o najskôr daný do pôvodného stavu,
aby mohol slúži ob anom.
Ob ianka doplnila, že nájomníci mali KD odovzda v takom stave, v akom ho od mesta prebrali, pod a nej by
nemalo mesto investova do rekonštrukcie. Poukázala na to, že ob ania sa nemajú kde schádza , musia plati
priestory za prenájom v Old Herolde.
- požiadal umiestni aspo 1 kontajner doprostred Istebníka, lebo udia nemajú kde da odpad, ktorí potom musia
páli na záhrade a vždy ke sa kontajner naplní, nech ho POS vyvezie.
- poukázal na to, že ak ide o viacpo etnú rodinu, tak by mala dosta 2 smetné nádoby, treba to prehodnoti .
P. Machunka sa vyjadril, že o sa týka MHD, SAD Tren ín dostáva od štátu menej financií na MHD ako
porovnate né mestá Tren ínu, preto sa nedarí významným spôsobom posunú kvalitu aj frekvenciu MHD
dopredu. Má informácie, že od 1.6.2002 má by urobený nový grafikon, cestovný poriadok a sumarizujú sa

požiadavky jednotlivých VM , ob anov, organizácií, odborových orgánov a pod. a túto požiadavku p. uptáka
VM prednesie na SAD. o sa týka sobôt a nedie , SAD reagovala na to tak, že treba využíva linky prímestskej
dopravy a takto je pod a nich zabezpe ená dopravná obslužnos a že to vychádza ešte lacnejšie ako MHD. Je
prís ub riadite a SAD, že v tomto roku by mal by na MHD zabezpe ený menší autobus, na o dostala SAD
dotáciu.
P. Jan ovi sa spýtal:
- i sa bude isti potok v Istebníku, je to potrebné.
- i sa nedá investova aj do opráv materských škôlok, pretože sa už dlhé roky ni s nimi nerobí,
- upozornil, že 23.2.2002 dostal platový výmer za odpad a už 28.2.2002 sa musí poplatok zaplati , ak to
nezaplatí, od 1.3.2002 bude musie zaplati 50 % navýšenie,
- spýtal sa, i je možné v rámci platby za odpad zoh adni deti a invalidov, i môžu dosta ú avu,
- o je drobný stavebný odpad,
- upozornil, že predchádzajúca zmluva s MHT ešte nie je zrušená, to znamená, ke mal niekto trvalý príkaz alebo
platil za odpad cez sporožíro alebo inkaso, musel zaplati , ako to teraz ob an bude vymáha
- spýtal sa, aká má by ve ká nádoba, ko kokrát do týžd a sa bude vyváža odpad, lebo v platovom výmere to nie
je,
- i si poslanci zdražovaním za odpad predstavujú podporu rodín.
- poprosil zahrnú do PD Orechovská ul. spoma ova e, lebo je tam škôlka a vozidlá jazdia miminálne 80 km
rýchlos ou.
- upozornil, že minulý rok bolo jesenné upratovanie zverejnené v INFO až po om, takže požiadal, aby jarné
upratovanie bolo zverejnené v dostato nom asovom predstihu.
- i sa bude odstra ova štrk z ciest po zimnom období, pretože ob ania si to musia robi samy,
- poukázal na to, že zišiel sneh a objavili sa exkrementy, spýtal sa, i je nejaké nariadenie, ktoré hovorí o tom, že
majitelia psov musia používa sá ky a zbiera po svojich psoch výkaly.
Mgr. Hlavá informoval, že materské škôlky a školské zariadenia patria pod okresný úrad, nie pod Mesto
Tren ín, oni ich priamo riadia a mali by do nich investova . Od 1.7.2002 majú škôlky a školské zriadenie prejs
pod samosprávu, ktorej vznikne povinnos zabezpe ova prevádzku a údržbu týchto budov.
Ing. Maxon uviedol, že poplatok 500,- Sk za odpad na 1 osobu je jeden z najnižších na Slovensku, stanovoval sa
pod a rôznych kalkulácií, avšak aj tak sa nepokryjú všetky náklady súvisiace so zberom, prepravou a
zneškod ovaním komunálneho odpadu, pretože sú mimoriadne vysoké. Zákon jednozna ne hovorí, že sa platí za
osobu, je jedno i ide o kojenca, die a alebo plnoletého, taktiež platia zamestnávatelia, hoteliéri pod a po tu lôžok
at . To, že platobné výmery za odpad došli neskoro, požiadala ho Ing. Baj íková, vedúca ekonomického odboru,
aby ospravedlnil MsÚ, bolo však treba v krátkom ase vyda cca 29 tis. výmerov. Ide o novú záležitos , s ktorou
nemá MsÚ skúsenosti. Zákon neumož uje žiadnu ú avu pre malé deti, invalidných dôchodcov a pod., ale je
možné požiada primátora mesta v odôvodnených a zrete a hodných prípadoch o zmiernenie tvrdosti zákona,
ktorý potom rozhodne. Chceme sa dopracova k uplatneniu množstevného zberu, teda aby každý platil za to, o
reálne vyprodukuje.
P. Machunka zodpovedal, že o sa týka drobného stavebného odpadu, na budú rozmiestnené ve koobjemové
kontajnery, kde sa bude môc tento odpad vyváža . o sa týka odpadu typu akumulátorových batérií, je zriadený
tzv. zberný dvor na Zlatovskej ul., kde musia bezplatne tieto batérie odobra a taktiež aj nadrozmerný alebo
ve koobjemový odpad. Upozornil, že ak niekto platil v tomto roku za odpad cez inkaso alebo trvalý príkaz, treba to
zruši a požiada POS o vrátanie sumy od nového roku.
Ing. Maxon zdôraznil, že peniaze zinkasované z poplatku za odpad sa môžu výlu ne použi na zber, prepravu a
zneškod ovanie tuhého komunálneho odpadu. alej informoval, že mesto Tren ín bude v tomto roku financova
výstavbu cca 100 nájomných bytov, ktoré sú ur ené pre sociálne slabšie skupiny ob anov.
P. Be ár, Jahodová ul.:
- tiež požiadal umiestni 1 kontajner uprostred Istebníka, o by bolo ekonomicky i ekologicky výhodné, pretože na
konci dediny sa tvoria ierne skládky a ich likvidácia je ove a drahšia ako osadenie 1 kontajnera a jeho vývoz
pod a potreby.
- upozornil, že na Jahodovej ul. nie je urobená kanalizácia, je to prašná cesta. Sta ilo by urobi na ulici 200 m
kanalizácie.
Tiež tam chýba rozhlas.
20 rokov sa na ulici ni nerobilo a pritom ob ania tam žijúci sú takisto platite mi daní. Taktiež po snehovej
kalamite nebol na ulici ani raz odh a snehu, bola posypaná len so ou a potom ke sneh zmizol, tak za ali s
odh a om chodi .
- tiež poukázal na problematiku so psami zne is ujúcimi životné prostredie.
- požiadal, i by záhradkári nemohli ma 1 x do roka výro nú schôdzu v KD v Istebníku a 2x do roka iné schôdze,
pretože musia plati za priestory v Old Herolde.
Ing. Maxon informoval, že v novelizácii VZN . 1/2002 o vyberaní dane z nehnute ností bolo upravené, že tam
kde je miestna komunikácia s prašnou povrchovou úpravou, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia a verejný

vodovod, tak tam bude znížená da z nehnute ností. Posledné 2 roky sa poslancom zvoleným za m. . Západ darí
presadzova v rozpo te akcie týkajúce sa tejto asti. Je presved ený, že ul. Jahodová sa podarí vyrieši .
o sa týka KD Istebník, treba poveda kto zodpovedá za to, že nebol odovzdaný do stavu, v akom bol prebratý,
toto však problém nevyrieši. H adali sme nieko ko spôsobov riešenia, aby sa KD oživil, ponúkal sa Matici
Slovenskej, rôznym záujmovým krúžkom, lenže všetci tvrdia, že je aleko od mesta, o však nie je pravda. H adá
sa možnos prinavráti budovu k ú elu, k akému bola zriadená. Nemôže však s úbi , kedy sa KD vyrieši, ale
všetci sa budú snaži , aby to bolo o najrýchlejšie.
P. Falti ka:
- upozornil, že na Stani nej ul. bola vybudovaná erpacia stanica, pýta sa, kto ju povolil a ako je zabezpe ené to,
že celé okolie nevyletí do vzduchu v prípade výbuchu.
Ing. Maxon pris úbil, že bude preverené, i sa MsÚ vyjadroval k tejto erpacej stanici.
- tiež upozornil, že na Stani nej ul. je istená cesta tak, že všetok odpad ide na chodníky, preto požiadal o
nápravu.
- požiadal odbor ŽP o zabezpe enie pre istenia koryta potoka v Istebníku.
P. Adamec:
- odporu il, aby MsP preverila, v akom stave sú dopravné zna ky na ul. M. Kišša a Vlárska smer na Kasárenskú
ul.
- upozornil, že niektorí vodi i rešpektujú priechod pre peších na Bratislavskej ul. pri Old Herolde, avšak niektorí
nie. Treba ho zvýrazni , pretože je nevidite ný.
- požiadal priestor KD a materskej škôlky v Istebníku da do pôvodného stavu, treba odstráni sutiny zo
stavebného materiálu a pod.
P. Urbanová:
- požiadala kone ne dorobi prípojky vody na Širokú ul., pretože ob ania sa chcú napoji
Ing. Maxon poznamenal, že treba sa ís s ažova za primátorom, ktorý pozdržal zmluvu 2 mesiace, až potom ju
podpísal, dodávate chcel prípojky urobi v stanovenom ase. Popýta sa, ako sa v tejto veci postupuje alej.
- upozornila, že na chodníku smerom ku kostolu sú bubliny v asfalte, preto požiadala o nápravu.
Ing. Maxon podotkol, že táto požiadavka už bola prednesená na VM , ale bude preverené, pre o chodník nebol
opravený.
Mgr. Hlavá sa vyjadril, že táto požiadavka sa pravdepodobne nedostala do rozpo tu MHT na rok 2002.
- navrhla, aby MsP hliadkovala v podjazde na Hasi skej ul. ako sú stánky, pretože sa tam potulujú vreckoví
zlodeji, ktorí okrádajú ob anov.
P. Machunka informoval, že MsP v blízkej dobe za ne používa automobil s nainštalovaným kamerovým
systémom a bude sa zameriava okrem iného aj na vreckových zlodejov.
P. Kotlárik požiadal o pre istenie kanalizácie na Záhradnej ul.
3. Žiadosti
1/ žiados o zmenu v užívaní stavby priestorov lakovne na výrobné priestory výroby autoplachiet na ul. Brnianska.
Žiadate om je fi LAUGART - Ji í Kone ný. Zmena ú elu si vyžiada realizáciu stavebných úprav.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je daná lokalita ur ená ako výrobno-priemyselná zóna. MsÚ
OŽP súhlasí s požadovanou zmenou ú elu pod a predloženej dokumentácie.
VM Západ hlasovaním 5 za odporu il zmenu v užívaní stavby priestorov lakovne na výrobné priestory
výroby autoplachiet na ul. Brnianska pre fi LAUGART - Ji í Kone ný.
2/
Mgr. Hlavá predložil žiados manželov Štefánikových, bytom Hanzlíkovská ul. . 7, Tren ín o preloženie
autobusového prístrešku na Hanzlíkovskej ul. (predmetná žiados tvorí prílohu zápisnice).
VM Západ hlasovaním 5 za odporú a vyhovie požiadavke manželov Štefánikových, bytom
Hanzlíkovská . 7, Tren ín v súlade s možnými technickými riešeniami.

4. Požiadavky lenov VM

Západ

Mgr. Hlavá :
- upozornil, že rekonštrukcia mestského rozhlasu v Zlatovciach, Istebníku, Záblatí sa neobjavila v rozpo te
napriek tomu, že je nefunk ný, preto žiada o jeho sprevádzkovanie.
- na detskom ihrisku na konci Hlavnej ul. niekto z fi TIMO vbehol do ihriska s autom a zna ne znehodnotil niektoré

asti ihriska, je potrebné to preveri .
- požiadal odprata hnojisko za dia nicou do Zlatovskej doliny.
P. Brabec požiadal preveri , i má schválené Po nohospodárske družstvo Zámostie vývoz hnoja medzi
hospodárskymi dvormi . 1 a 2 na rohu. Spýtal sa, kto dal súhlas na skládku hnoja.
P. Poruban:
- upozornil, že ako kon í Hlavná ul. smerom na Vinohrady, rozrastá sa ierna skládka, je potrebné tam osadi
tabu u "Zákaz vyvážania smetí".
- požiadal o informáciu, kto a kedy bude stava sociálne zariadenie pri Kultúrnom dome v Zlatovciach,
pripomenul, že túto akciu malo uskuto ni Integro v roku 2001.
- tiež požiadal o rekonštrukciu oplotenia v Kultúrnom dome v Zlatovciach, ktorá mala by vykonaná v roku 2001.
- poprosil p. Ondreji ku z MHT o sfunk enie zariadenia v KD Zlatovce pre hlásenia do miestneho rozhlasu.
Na záver Ing. Miroslav Maxon, len VM Západ po akoval prítomným za ú as a ukon il zasadnutie výboru.
Nasledujúce zasadnutie VM Západ sa uskuto ní d a 27.3.2002 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Zlatovciach.

Ing. Miroslav Maxon
len VM Západ
D a:
Zapísala: Renáta Špaleková, 4.3.2002

