ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Západ, konaného d a 27. marca 2002 v Kultúrnom dome v Zlatovciach
Prítomní:
Mgr. Ladislav Pavlík
Peter Brabec
Vladimír Poruban
Mgr. Viktor Hlavá
Rastislav Machunka

Neprítomný :
Ing. Miroslav Maxon

Ing. Mária Pauschová, garant
VM Západ
Renáta Špaleková, zapisovate ka
Mgr. Ladislav Pavlík, predseda VM Západ, 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 24.10.2001 v Kultúrnom
dome v Zlatovciach
2. Prerokovanie nového cestovného poriadku
3. Požiadavky ob anov a lenov VM Západ
4. Žiadosti
5. Žiados o navrhnutie vhodných osôb na funkciu dobrovo ného strážcu poriadku
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM Západ, konaného d a 24.10.2001 v
Kultúrnom dome v Zlatovciach
Mgr. Pavlík pre ítal odpovede na predmetné požiadavky.
VM Západ zaujal k nasledovným odpovediam stanoviská:
- požiadavka p. Zeli áka, Hlavná 4: upozornil, že autá jazdiace pred ich domom spôsobujú to, že im otriasa
chalupou a majú popukanú omietku na dome.
Mgr. Hlavá upozornil, že dom p. Zeli áka je v takom stave po výstavbe dia nice a teraz ke prejde okolo neho
ažké nákladné vozidlo, tak sa trasie a doty ný má vážne obavy o to, že dom mu spadne. Inicioval množstvo
stretnutí v tejto veci a ke sa kompetentní ozvali, že idú danú problematiku rieši , tak to skon ilo a vec sa
nedoriešila. Odpove zaslaná od odboru ŽP je absolútne neprípustná. Nesúhlasí so spôsobom odpovedí a je
potrebné, aby sa Mesto Tren ín do tejto veci zainteresovalo a pomohlo tomuto ob anovi.
VM Západ žiada zástupcu primátora iniciova rokovanie s riadite om Slovenskej správy ciest kvôli
riešeniu tohto problému, opätovne zisti skutkový stav poškodených domov dôsledkom výstavby
dia nice a vyvodi z toho opatrenia (opravi domy a da ich do pôvodného stavu).
- požiadavka VM

Západ o odpratanie odpadu zo stanovíš , kde boli umiestnené ve koobjemové kontajnery.

P. Brabec upozornil, že na Brnianskej ul. neboli o istené stanovištia, kde boli umiestnené ve koobjemové
kontajnery.
VM Západ žiada odprata odpad zo stanovíš na Brnianskej ul., kde boli umiestnené ve koobjemové
kontajnery.
- požiadavka Mgr. Hlavá a: upozornil, že na ul. Na vinohrady sú zna ne poškodené chodníky tam, kde sa stavia
a neboli dané do pôvodného stavu.
Mgr. Hlavá upresnil, že žiadal, aby Mesto Tren ín vstúpilo do toho, aby oslovilo tých ob anov, ktorí to spôsobili,
teda aby dali opravi chodníky, pretože na ul. Na vinohrady udia stavajú a autá odstavujú na chodníkoch, ktoré
nie sú dimenzované stavebne tak, aby tam mohli stáva , preto po nich zostávajú ko aje a chodníky sa
znehodnocujú.
VM

Západ žiada odbor ŽP o informáciu, v akom štádiu je vybavovanie tejto záležitosti.

- požiadavka Mgr. Hlavá a "viackrát inicioval - da na poriadok problematiku pozemku - ako je vstupný chodník

smerom k AOZ, je tam prales sliviek a živná pôda pre neplati ov odpadu, ktorý tam vyvážajú a vyzerá to tam
strašne. Požiadal MsP, aby v tomto smere bola vykonaná nejaká náprava a to monitorova tento pozemok. A
taktiež žiada MsÚ zisti majite a tohto pozemku a nejakým spôsobom ho zaviaza , aby dal pozemok do takého
stavu, aby nebol predmetom vynášania odpadu, tvorenia iernej skládky, skrátka nájs nejaké VZN, ktoré ho by
zaviazalo aj pod hrozbou pokuty, aby sa tam urobila náprava. Je to ve mi škaredý vstup do obce a ke je vonku
teplo, šíri sa odtia smrad.
VM Západ žiada Ing. Vankovú, aby ho informovala o vlastníkovi pozemku, na ktorom je vstupný chodník
k AOZ.
2. Prerokovanie nového cestovného poriadku
Mgr. Pavlík uviedol, že nedávno sa uskuto nilo rokovanie na MsÚ za ú asti primátora mesta, zástupcu
primátora, predsedov VM , riadite a a 2 pracovníkov SAD, ktorí informovali zástupcov mesta o pripravovaných
zmenách v cestovnom poriadku, o redukcii niektorých spojov a pod.
Ing. Štefánek, zástupca SAD, uviedol, že k úprave cestovného poriadku sa pristúpilo z nieko kých dôvodov, ktoré
vymenoval. Ide o zrušenie niektorých nerentabilných spojov. Vypustené spoje sú viacmenej posily ku klasickým
spojom, ktoré jazdia v MHD alebo vratné spoje klasických spojov, ktoré neboli vy ažené. Vymenoval, ktoré spoje
na ktorých linkách boli zrušené a skrátené. o sa týka jazdných dôb, predlžovali sa skoro u všetkých liniek. U
linky . 13 nedošlo k žiadnemu obmedzeniu, boli u nej upravené niektoré asy a bola daná i posila do Záblatia
kvôli študentom Tren ianskej univerzity.
P. Honová skonštatovala, že linky sú maximálne vy ažené v pracovné dni, spýtala sa, i sa robil nejaký prieskum
v autobusoch, ako sú vy ažené. Upozornila, že cez víkendy dopoludnia nejde 3 hodiny žiadny spoj linky .13.
Ing. Štefánek vysvetlil, že prieskum sa robil ale iným spôsobom, nie tak ako kedysi a to na základe stroj ekov v
autobusoch. Uznal, že skuto ne niektoré spoje sú preplnené a to však z toho dôvodu, že spoje s ozna ením "c"
využívajú všetci udia a pritom sú ur ené len pre žiakov. Informoval, že bol schválený nový Zákonník práce, z
ktorého vyplynuli rôzne zmeny a kvôli nim musela SAD pristúpi k ubratiu spojov. Nemôže pris úbi pridanie
spojov v Zlatovciach a ani skrátenie intervalu jazdenia linky . 13 cez víkendy. Doplnil, že SAD dala príkazy
prímestským autobusom, ktoré sú povinné zastavova na zastávkach v Zlatovciach, Záblatí a pri Bavlnárskych
závodoch.
Mgr. Hlavá sa spýtal, i sa skontaktovala Tren ianska univerzita s SAD kvôli jazdeniu linky . 13, pretože
ob ania Zlatoviec a Záblatia sa s ažujú, že odkedy dostala Tren ianska univerzita v Záblatí priestory, došlo k
ve kej migrácii študentov a ve kému pohybu z mesta do Záblatia a opa ne. udia sa s ažujú, že už sa vôbec
nedá hovori o kultúre cestovania, pretože autobusy sú plné študentov. Bolo by potrebné urobi prieskum, ako sú
autobusy preplnené. Zdôraznil, že treba rieši preplnenos linky . 13 od rána do 16.00 hod. v pracovné dni.
Ing. Štefánek informoval, že Tren ianska univerzita sa doposia neskontaktovala s SAD. Je rád, že sa mu
podarilo udrža linku . 13 v takom stave, v akom je. Nie je možné, aby SAD dokúpila alšie vozidlo alebo pridala
linku. Informoval, že z ministerstva školstva došiel prípis, že školy by nemali triedy prepravova na klasických
spojoch v cestovnom poriadku, ale mali by si tieto prepravy objednáva u SAD. V dnešnej dobe nie je SAD
schopná rieši problém linky . 13 bez nasadenia alšieho vozidla, ktoré by muselo premáva .
Mgr. Hlavá upozornil, že s takýmto prípisom z ministerstva školstva sa nestretol napriek tomu, že je riadite om
školy.
P. Brabec pripomenul, že kedysi žiadal, aby prímestské autobusy zastavovali v okrajových astiach, pretože
študenti SPŠ v Novom meste nad Váhom musia chodi ráno o hodinu skôr na autobusovú stanicu.
Ing. Štefánek vysvetlil, že pokia prímestský autobus nezastaví na zastávke, kde má zastavi , tak to treba vždy
nahlási na SAD.
P. Honová sa informovala, i znova nebude jazdi linka . 3 na Juh tak, ako to bolo skúšobne zavedené na 3
mesiace minulý rok.
Ing. Štefánek zodpovedal, že nebude, pretože sa to neoplatilo, táto linka bola minimálne využívaná.
Informoval, že bolo by dobré keby Mesto Tren ín tla ilo na štát, aby zvýšil dotáciu na mestskú verejnú dopravu v
Tren íne.
P. Machunka doplnil, že v štátnom rozpo te je vy lenených na mestskú verejnú dopravu v Tren íne 5 400 tis. Sk,
o je v porovnaní s inými mestami, ktoré sú porovnate né s mestom Tren ín, najmenšia iastka vy lenená na
dopravu.
3. Požiadavky ob anov a lenov VM

Západ:

Mgr. Hlavá :
- upozornil, že na detské ihrisko na konci Hlavnej ul. vošlo v zimnom období auto a znehodnotilo asti zariadenia
tohto ihriska. Požiadal MsP preveri , kto konkrétne to bol a vykonal nápravu.
- o sa týka pozemkov, prihlásil sa majite o pozemky, kde sa nachádza detské ihrisko na Hlavnej ul., pôvodne sa
hovorilo, že ide o pozemok Mesta Tren ín, avšak teraz sa údajne hlási nejaký majite o reštitúciu. Bude to treba
pravdepodobne da do pôvodného stavu a za ob anov m. . Zlatovce sa bude musie uvažova o náhradnom
detskom ihrisku.
- požiadal sfunk ni mestský rozhlas v Zlatovciach, opravi rozvody a prepoji ozvu ovaciu aparatúru.
Ing. Kalafút pris úbil, že pošle svojich zamestnancov pozrie sa na rozhlas, aby preverili, v akom je stave a o by
oprava stála.
- informoval, že ob ania žiadajú posunú autobusový prístrešok na ul. Na Kamenci smerom do mesta. Avšak bola
daná požiadavka na výstavbu nových prístreškov na autobusové zástavky, takže ke sa budú meni , tak treba,
aby kompetentní udia vybrali vhodné miesto.
- požiadal MHT pozameta ulice v m. . Zlatovce.
P. Leitman:
- požiadal opravi výtlky na Kožušníckej ul. (odbo ka k DMD Holding).
P. Jarábková:
- sa informovala, i sa bude niekedy v budúcnosti robi kanalizácia na ul. Malozáblatská.
P. Machunka zodpovedal, že o sa týka výstavby kanalizácie, nevidí ju v doh adnej dobe. Už je dokon ené
financovanie OV, ale aj ke sa postaví, tak Tren ianske vodárne a kanalizácie budú spláca úver a tým budú
obmedzené zdroje, i už na kanalizáciu alebo vodovody. Zdôraznil, že poslancom sa podarila schváli zmena
VZN o dani z nehnute ností a to tak, že každý kto nemá na svojej nehnute nosti vodu, môže si požiada o 10 %
ú avu na dani, kto nemá kanalizáciu o 15 % ú avu na dani a kto nemá cestu o 10 % ú avu.
- požiadala opravi výtlky na Malozáblatskej ul.
Ing. Kalafút zodpovedal, že v zimnom období sa výtlky ažko opravujú, ale v apríli za nú opravova , o sa bude
da .
- spýtala sa, i by sa nedali urobi v Malom Záblatí smerom ku krížu 2 pouli né svetlá, alebo aspo 1.
Ing. Kalafút zodpovedal, že ide o prostriedky navyše, ktoré nemá, takže MHT to nemôže zrealizova .
P. Machunka informoval, že je v pláne modernizácia verejného osvetlenia, v sú asnosti sa pripravuje výberové
konanie a firma, ktorá bude vybratá, by mala zainvestova do jestvujúceho osvetlenia.
- poprosila urobi nový obklad v miestnosti v KD Zlatovce, taktiež kuchy a je v hroznom stave, je potrebné ju
vyma ova . o sa týka oplotenia, je deravé, tiež by ho bolo potrebné da do poriadku.
VM Západ žiada doplni inventár kuchyne v KD Zlatovce, vyma ova ju, do WC zakúpi záclony a
vymeni obklad v menšej sále.
P. Spa ek informoval, že Mesto Tren ín rozhodlo, že všetky investi né akcie pôjdu cez MsÚ. o sa týka
oplotenia KD v Zlatovciach, bude potrebné pripravi podklady, da návrh na odbor investícií a túto požiadavku bu
žiada v rámci zmeny rozpo tu na tento rok alebo do rozpo tu na budúci rok.
P. Honová:
- pripomenula, že je urobený projekt na sociálne zariadenia pri KD v Zlatovciach, ke že nie sú v rozpo te na túto
akciu peniaze, poprosila nezabudnú na u v budúcnosti.
- upozornila, že na detskom ihrisku na Obchodnej ul. padol javor na oplotenie a zni il prístrešok.
Mgr. Pavlík:
- upozornil, že pri stavidlách pri hrádzi je sústavne zne istená cesta od blata, pretože Západoslovenské
energetické závody tam majú asi sklad drevených st pov a chodia tam.
- udia zo Zlatovskej ul. (z bytovky bývalého Slovliku) ho informovali, že RNDr. Šandora im asi rok s ubuje orez
suchých konárov japonských erešní. Preto poprosil o ich orezanie.
Ing. Kalafút zodpovedal, že nemôže da príkaz na orez, pokia nemá rozhodnutie z odboru ŽP.
- na Ve komoravskej ul. je uprostred chodníka odstavený trezor, udia nemôžu tadia poriadne prechádza , musia
chodi cez cestu, je potrebné upozorni jeho majite a, aby ho odpratal.
- poprosil doplni piesok na detské ihriská.
P. Brabec poprosil posla do Záblatia zametací voz, pretože na uliciach sú ve ké vrstvy posypového materiálu.
Ing. Kalafút zodpovedal, že navrhol riadite ovi SSC, že MHT pozametá štátne cesty tak, ako po minulé roky, ten
mu však pris úbil, že SSC to urobí do konca minulého týžd a, avšak doteraz sa tak nestalo.
VM

Západ žiada Slovenskú správu ciest, aby zabezpe ila pozametanie štátnych ciest v m. . Záblatie.

VM Západ na základe s ažnosti ob anov žiada odbor ŽP, aby požiadal POS o premiestnenie zberných
zvonov na triedený odpad z priestoru križovatky ul. Hlavná a Na záhrade a žiada nájs v spolupráci s VM

Západ iné vyhovujúce miesto pre tieto nádoby.
VM Západ vyslovil nespokojnos s innos ou odboru investícií. Napr. v predloženom preh ade
investi ných akcií realizovaných v pôsobnosti VM Západ ku d u 21.3.2002 je pri investi nej akcii vodovod Horné Orechové v poznámke napísané, že sa vypracováva PD, avšak táto bola vypracovaná v
minulom roku a v sú asnosti bola zaplatená. VM vyzýva odbor investícií, aby intenzívne pracoval na
realizácii tejto investi nej akcie.
4. Žiadosti
1/ žiados o zmenu v užívaní stavby strediska kovovýroby na tla iare , nachádzajúcu sa v hospodárskom dvore v
Po nohospodárskom družstve v Zlatovciach na pozemku p. . 711/1,2,3 k.ú. Hanzlíkovská. Žiadate om je fi
Merkantil, s.r.o., Psotného . 8. Zmena využitia si vyžiada realizáciu stavebných úprav.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je daná lokalita ur ená ako výrobno-priemyselná zóna, v ktorej
je možné umiestni menšie zariadenia výrobných služieb podstatne neob ažujúce okolie. Požadovaná funkcia
tla iarenských služieb je vhodná pre dané územie.
MsÚ OŽP súhlasí s požadovanou zmenou v užívaní stavby.
VM Západ hlasovaním 5 za odporu il zmenu v užívaní stavby strediska kovovýroby na tla iare ,
nachádzajúcu sa v hospodárskom dvore v Po nohospodárskom družstve v Zlatovciach na pozemku p. .
711/1,2,3 k.ú. Hanzlíkovská pre fi Merkantil, s.r.o., Psotného . 8.
2/ žiados o zmenu v užívaní stavby nebytových priestorov - prá ovne na priestory pedikúry na ul. Duklianskych
hrdinov 2 v Tren íne. Žiadate om je Sedláková Mária. Zmena využitia si nevyžiada realizáciu stavebných úprav.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je dané územie ur ené ako obytné územie - bytové domy, kde
je vhodné umiestnenie nerušiacich služieb pre obyvate ov územia.
MsÚ-OŽP súhlasí s navrhovanou zmenou v užívaní stavby.
VM Západ hlasovaním 5 za odporu il zmenu v užívaní stavby nebytových priestorov - prá ovne na
priestory pedikúry na ul. Duklianskych hrdinov 2 v Tren íne pre Máriu Sedlákovú.
3/ žiados p. Romana Machunku o predaj pozemku parc. . 558/129 zastavaná plocha s výmerou 1 m2, za
ú elom usporiadania jestvujúcej stavby garáže na ul. . Stárka v Tren íne, lokalita pri železni nom moste.
Odbor ŽP MsÚ odporu il žiados d a 26.3.2002.
VM Západ hlasovaním 5 za odporu il predaj predmetného pozemku p. Romanovi Machunkovi v zmysle
predloženej žiadosti.
4/ žiados o kúpu pozemku do vlastníctva Mesta Tren ín parc. . 320/7 záhrada s výmerou 30 m2 v k.ú.
Orechové, ktorej vlastníkmi sú Emília Michalcová v 1/2-ici a Igor Michalec v 1/2-ici, za ú elom usporiadania
pozemku pod pre erpávajúcu stanicu v rámci investi nej akcie "Kanalizácia ul. Vlárska - Hrádzová, Tren ín".
Odbor ŽP MsÚ odporu il žiados d a 11.12.2001.
VM Západ hlasovaním 5 za odporu il kúpu predmetného pozemku do vlastníctva Mesta Tren ín v
zmysle predloženej žiadosti.
5. Žiados o navrhnutie vhodných osôb na funkciu dobrovo ného strážcu poriadku
Mgr. Pavlík uviedol, že pod a § 77d ods. 2 zákona . 171/1993 Z.z. o policajnom zbore v znení neskorších
predpisov môže obec (mesto) navrhnú osobu na prijatie za dobrovo ného strážcu poriadku. Túto osobu za
strážcu poriadku prijíma a schva uje pod a potrieb Policajného zboru riadite útvaru PZ. Informoval, aké
predpoklady musí osoba sp a na vykonávanie funkcie dobrovo ného strážcu poriadku. Zárove požiadal o
navrhnutie vhodných osôb na funkciu dobrovo ného strážcu poriadku.
VM Západ sa dohodol, že predmetná žiados bude zverejnená vo vývesných skrinkách na území m. .
Západ.

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 24.4.2002 o 16.00 hod. v reštaurácii Bianka.

Mgr. Ladislav Pavlík, v.r.
predseda VM Západ

Zapísala: Renáta Špaleková, 5.4.2002

