ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Západ, konaného d a 28. augusta 2002 v Kultúrnom dome v Zlatovciach
Prítomní:
Mgr. Ladislav Pavlík
Rastislav Machunka
Peter Brabec
Vladimír Poruban
Ján Matejka

Neprítomný :
Ing. Miroslav Maxon

Ing. Mária Pauschová, garant
VM Západ
Renáta Špaleková, zapisovate ka
Mgr. Ladislav Pavlík, predseda VM Západ, privítal všetkých prítomných, predstavil nového poslanca MsZ p.
Jána Matejku, ktorý nastúpil na uvo nený mandát poslanca Mgr. Viktora Hlavá a, ktorému po akoval za všetku
prácu vykonanú po as takmer 4 rokov i už ako poslanec MsZ alebo len VM Západ.
Následne otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:
P r o g r a m:
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM
dome v Zlatovciach
2. Požiadavky ob anov a lenov VM Západ
3. Žiadosti

Západ, konaného d a 27.3.2002 v Kultúrnom

1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM Západ, konaného d a 27. marca v
Kultúrnom dome v Zlatovciach.
Mgr. Pavlík pre ítal odpovede na predmetné požiadavky. VM
stanoviská:

Západ zaujal k nasledovným odpovediam

- požiadavka Mgr. Hlavá a o sfunk nenie mestského rozhlasu v Zlatovciach, opravi rozvody a prepoji
ozvu ovaciu aparatúru
Mgr. Pavlík na základe odpovede informoval, že rekonštrukcia mestského rozhlasu nebola zaradená do zmeny
rozpo tu na rok 2002. alšia zmena rozpo tu bude predložená na rokovanie MsZ v októbri a v prípade, že tam
nebude táto investi ná akcia schválená, bude treba po ka na nový rozpo et mesta na rok 2003.
P. Machunka doplnil, že požiadavka finan nej a majetkovej komisie je, aby sa decembrové MsZ konalo skôr ako
je naplánované na druhý štvrtok v mesiaci preto, aby sa rozpo et na rok 2003 schválil v sú asnom zložení
poslancov MsZ.

- požiadavka p. Jarábkovej - opravi výtlky na Malozáblatskej ul.
P. Jarábková upozornila, že výtlky opravené neboli.
P. Brabec doplnil, že taktiež v Záblatí nebol opravený ani jeden výtlk.
VM Západ žiada MHT zabezpe i opravu výtlkov na Malozáblatskej ul. a v celom Záblatí, kde sú mestské
komunikácie.

- požiadavka VM
v menšej sále

o doplnenie inventáru kuchyne v KD Zlatovce, vyma ova ju, zakúpi záclony a vymeni obklad

P. Jarábková informovala, že zatia sa nakúpil materiál a svojpomocne si vyma ovali.
P. Spa ek doplnil, že financie na nákup drobného majetku do 10 tis. Sk sú v rozpo te na rok 2002 a o sa týka
opráv, tento rok neboli naplánované, tak budú zahrnuté do investícií na rok 2003.
o sa týka opravy plota okolo KD Zlatovce, v rozpo te pre MHT v rámci investícií sa po íta s rekonštrukciou
plota, avšak musí to prejs MsZ.

- požiadavka p. Honovej o opravu prístrešku na detskom ihrisku na Obchodnej ul., na ktorý padol javor
P. Spa ek doplnil, že MHT do investícií na rok 2003 premietne financie aj na opravu prístrešku.

- požiadavka VM Západ o premiestnenie zberných zvonov na triedený odpad z priestoru križovatky ul. Hlavná a
Na záhrade a o nájdenie iného vyhovujúceho miesta pre tieto nádoby
VM Západ opätovne žiada rieši problém premiestnenia nádob na triedený odpad umiestnených v
križovatke ulíc Hlavná a Na záhrade pre trvalú nespokojnos ob anov, ktorí tam bývajú.
Žiada odbor ŽP zváži umiestnenie terajších nádob a urobi všetko pre nájdenie vhodnejšej lokality.
P. Brabec opakovane požiadal, aby sa kone ne po 4 rokoch doriešilo vysýpanie smetných nádob. V Záblatí
neustále na cestách ostáva odpad po zametacom voze s eviden ným íslom TN - 608AN, vedia o tom, ale ni s
tým nerobia.
P. Machunka doplnil, že v tomto roku sa plánuje nákup nového zametacieho vozidla.
2. Požiadavky ob anov a lenov VM

Západ:

Ob an sa vyjadril, že je lenom istej kapely, ktorá má záujem o miestnos v Kultúrnom dome Istebník na
nacvi ovanie. Spýtal sa, i je to možné.
P. Machunka zodpovedal, že v KD Istebník je problém s elektroinštaláciou, nie je tam elektrická energia. Doplnil,
že MHT dostalo do rozpo tu finan né prostriedky na prevádzku mestských kultúrnych stredísk a v rámci VM
Západ sú okrem KS Istebník ešte dve kultúrne strediská a to v Zlatovciach a Záblatí. Je potrebné rokova s MHT
a nájs riešenie.
P. Brabec ponúkol ob anovi priestory v KS Záblatí, v ktorom je správcom.
P. Spa ek navrhol, aby táto aktivita bola v kultúrnom stredisku, ktoré má svojho správcu. S KS Istebník je
problém, objekt je odstavený od prevádzky. Taktiež odporu il kapele prija ponuku na nacvi ovanie v KS Záblatie.
P. Falti ka predniesol nasledovné pripomienky:
- o sa týka isti ky odpadových vôd - z fondu PHARE bolo na jej výstavbu pridelených 80 mil. Sk, kedy sa za ne
s jej realizáciou.
- nezamestnanos v meste Tren ín - je potrebné, aby sa Mesto Tren ín postaralo o jej zníženie
- rozpo et mesta Tren ín je len vo výške 340 mil. a napr. Žilinský rozpo et je vo výške 800 tis. Sk, ako je možné,
že má také ve ké príjmy.
- požiadal, aby vysvetlenia na takéto problémy boli zverejnené v INFO.
P. Machunka zodpovedal na pripomienky p. Falti ku.
P. Danócii poukázal na to, že vývesné skrinky na území VM Západ sú prázdne a z toho dôvodu by chcel získa
nad nimi patronát, mohol by v nich prezentova politické, podnikate ské záležitosti a veci týkajúce sa Mesta
Tren ín.
Mgr. Pavlík odporu il, aby p. Danócii spracoval vzorový návrh, ako by mala pod a jeho predstáv vývesná skrinka
vyzera .
Ob ianka upozornila, že ob ania Zlatoviec, Záblatia, Istebníka už dlhé roky bojujú za to, aby z týchto mestských
astí jazdil autobus smerom k nemocnici s poliklinikou a na JUH, pretože udia sa musia previez do mesta a
odtia nastúpi na autobus týmto smerom, za o platia 2x. Prosí poslancov MsZ vydoby tento autobus, pretože
nikde v meste to takto nefunguje.
Mgr. Pavlík zodpovedal na túto požiadavku. Doplnil, že na zasadnutie VM , ktoré sa bude kona v Záblatí, treba
prizva Ing. Konstantovú z SAD Tren ín.
P. Dragan sa spýtal, i niekto kontroloval kvalitu vykonaných prác na ul. Jarná, pretože medzi cestou a múrikom
vyrastá burina, u om zostali poškodené múriky, ktoré neopravili, taktiež susedovi p. Lyži iarovi, ul. Jarná 8 .
zišla cesta nižšie.
VM Západ žiada preveri kvalitu vykonaných prác na ul. Jarná a sú asne treba preveri , i je stavba
prebratá.
P. Matejka:
- upozornil, že strecha budovy v Zlatovciach, kde sa nachádza materská škola, zdravotné stredisko a plus 2
alšie zariadenia, je v dezolátnom stave. Má spracovaný aj rozpo et nákladov na rekonštrukciu tejto strechy,

ktoré by predstavovali iastku 368 tis. Sk. Ke že na októbrovom MsZ má by predložená zmena rozpo tu na rok
2002, požiadal, aby finan ná a majetková komisia v rámci nej vy lenila finan né prostriedky na túto akciu.
- už bola spracovaná projektová dokumentácia na kanalizáciu ul. J. Psotného - 240 m, treba sa na to pozrie a
bolo by dobré, keby táto akcia bola zaradená do rozpo tu mesta.
- taktiež je hotová projektová dokumentácia na chodníky na ul. Hlavná - 1300 m, pred štyrmi rokmi sa urobili
obrubníky a alej sa neurobilo ni , chodníky nie sú dokon ené. Treba túto situáciu rieši a vy leni v rozpo te
prostriedky na dokon enie chodníkov na ul. Hlavná.
P. Brabec:
- požiadal MHT o zakúpenie nových stolov do Kultúrneho strediska v Záblatí, nako ko jestvujúce stoly sú po 30ro nom používaní vo ve mi zlom stave a prevádzkovanie KS je možné iba v obmedzených podmienkach
(Provizórna oprava stolov je po každej akcii).
- poprosil zástupcu primátora zasla na VM Západ zápis z rokovania so Slovenskou správou ciest a nájs
možnos ako by sa mohli ešte prihlási udia, ktorí majú poškodené domy kvôli výstavbe dia ni ného privádza a.
- toto je už tretia interpelácia na zvolenie rokovania so Slovenskými telekomunikáciami vo veci telefónnych
rozvodov na Záblatskej ul., kde je najkritickejšia situácia.
P. Poruban:
- Dr. Kubi inová ho požiadala a zárove poprosila, aby upozornil MsÚ v Tren íne, že budova v ktorej sídli
Zdravotné stredisko, zubná ambulancia a tiež materská škôlka v Zlatovciach má strechu v havarijnom stave.
Touto cestou žiadam, aby náklady na rekonštrukciu tejto strechy boli zahrnuté do rozpo tu mesta na rok 2003.
- sú asne požiadal, aby oprava chodníkov na ul. Hlavná sa dostala do rozpo tu, ke že už 3 roky sú pod iarou.
3. Žiadosti
1/ žiados Jána Ková a a Mariána Hlavatého na prenájom pozemku, as parc. . 367/3 v k.ú. Zlatovce, za
ú elom rozšírenia jestvujúcich terás v novopostavenej bytovke nasledovne:
- pre Jána Ková a 4,5 m2
- pre Mariána Hlavatého 4,5 m2.
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ul. Ve komoravskej, pri bytovom dome so súp. . 6363/56.
Odbor ŽP MsÚ d a 8.8.2002 odporu il prenájom pozemku na dobu 5 rokov.
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il prenájom pozemku, as parc. . 367/3 v k.ú. Tren ín nachádzajúci
sa na Ve komoravskej ul. pre Jána Ková a a Mariána Hlavatého, v zmysle predloženého návrhu.

2/ žiados Ing. Daniela Prekopa zo d a 26.7.2001 a jej doplnenie zo d a 17.7.2002 o kúpu pozemku - as parc.
. 980/1 s celkovou výmerou 5.340 m2 v k.ú. Zlatovce, lokalita Zlatovská ul. v Tren íne. Predmetom predaja bude
výmera cca 440 m2, ktorá bode upresnená geometrickým plánom, za ú elom výstavby Pizzerie.
Odbor ŽP MsÚ a odbor architektúry MsÚ predaj odporu ili d a 8.8.2002.
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il predaj pozemku - as parc. . 980/1 s celkovou výmerou 5.340 m2
v k.ú. Zlatovce, lokalita Zlatovská ul. v Tren íne pre Ing. Daniela Prekopa, v zmysle predloženého návrhu

3/ predaj nehnute ností - pozemkov z parc. . 1442/1 a parc. . 1451 v približnej výmere 1400 m2 v k.ú. Zlatovce
nachádzajúcom sa na Kasárenskej ul. pre Pozemné stavby, a.s. Tren ín za ú elom vybudovania skladových
priestorov a parkovania nákladných vozidiel.
OŽP MsÚ odporú a predaj pozemku.
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il predaj pozemkov z parc. . 1442/1 a parc. . 1451 v približnej
výmere 1400 m2 v k.ú. Zlatovce nachádzajúcom sa na Kasárenskej ul. pre Pozemné stavby, a.s. Tren ín, v
zmysle predloženého návrhu.

4/ žiados o predaj nehnute ností - pozemkov pod jestvujúcimi trafostanicami za ú elom ich usporiadania
prevodom do vlastníctva Západoslovenskej energetiky, a.s., ulenova 6, Bratislava, ktorá je vlastníkom objektov
trafostaníc.
Ide o tieto pozemky:
- parc. . 2/8 zastavaná plocha s výmerou 53 m2 v k.ú. Istebník - pod trafostanicou súp. . 943 na ul.
Duklianskych hrdinov v Tren íne
- parc. . 1177 zastavaná plocha s výmerou 53 m2 v k.ú. Zlatovce - pod trafostanicou súp. . 942 na Hollého ul. v
Tren íne.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ odporu ili predaj d a 19.6.2002.

VM Západ hlasovaním 4 za odporu il predaj predmetných nehnute ností - pozemkov pod jestvujúcimi
trafostanicami do vlastníctva Západoslovenskej energetiky, a.s., ulenova 6, Bratislava, v zmysle
predloženého návrhu.

5/ Na základe zákona . 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (vi príloha),
spracováva odbor životného prostredia MsÚ návrh VZN v predmetnej záležitosti na podmienky Mesta Tren ín,
ktorý by sa mal po predchádzajúcom prerokovaní v príslušných komisiách a MsR schváli na októbrovom
zasadnutí mestského zastupite stva tak, aby toto VZN platilo od 1.1.2003.
Pod a § 5 ods. 2 citovaného zákona musí mesto vybra a vidite ne ozna i miesta ur ené pre vo ný pohyb psov a
pod a § 6 ods. 2 umiestni na týchto miestach kontajnery na zhromaž ovanie výkalov. Pod a nášho názoru
vhodnými miestami na vo ný pohyb psov sú rôzne trávnaté plochy a par íky. Vzh adom na to, že lenovia
výborov mestských astí dôverne poznajú svoju mestskú as , zvyky obyvate ov, ako aj miesta zvýšeného
záujmu "psí karov", žiadame Vás o urýchlené prerokovanie predmetného problému na najbližšom zasadnutí
VM a vytipovanie vhodných plôch pre vo ný pohyb psov, aj oznámenie týchto miest odboru ŽP MsÚ, ktorý ich
zahrnie do pripravovaného VZN.
VM Západ odporu il nasledovné miesta pre vo ný pohyb psov:
- sídlisko Kvetná na rohoch
- Kožušnícka ul. za Karou
- Zlatovská ul. medzi Úspechom a Biankou.

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 25.9.2002 v Kultúrnom dome v Záblatí.

Mgr. Ladislav Pavlík, v.r.
predseda VM Západ
D a: 9.9.2002

Zapísala: Renáta Špaleková, 6.9.2002

