Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej
Mestskom úrade v Tren íne

asti Západ, konaného d a 29. októbra 2003 na

Prítomní poslanci:
Martin Bar ák
Ing. Štefan Sýkor in

Ospravedlnený poslanec:
Ing. Anton Boc
Vladimír Poruban

------------------------Ing. Mária Pauschová, garant VM Západ
Renáta Špaleková, zapisovate ka
Hostia pod a prezen nej listiny
P. Martin Bar ák, predseda VM Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie
výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:
1. Žiadosti
2. Požiadavky ob anov
3. Požiadavky lenov VM Západ
1. Žiadosti
Ing. Pauschová predložila nasledovné žiadosti:
-

žiados o zmenu v užívaní stavby asti rodinného domu na obchodné priestory na ul.
Budovate ská . 4. Žiadate om je p. Venuše uracká. Jedná sa o zmenu v užívaní
priestorov garáže, dielne a skladu na prízemí rodinného domu.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je dané územie ur ené ako obytné
územie – rodinné domy, kde funkcia zariadenia obchodu je podmiene ne vhodná.
MsÚ – odbor ŽP a odbor architektúry súhlasí s realizáciou obchodnej prevádzky.

VM Západ hlasovaním 2 za odporu il zmenu v užívaní stavby asti rodinného
domu na obchodné priestory na ul. Budovate ská . 4 pre žiadate ku p. Venuše
urackú, v zmysle predloženej žiadosti.
-

žiados reklamného štúdia GRYF so sídlom, Suvorovova 36, Žilina, o prenájom
pozemku as parc. . 1097 o výmere 2 m2, v k.ú. Záblatie. Ide o pozemok na ul.
Bratislavská za mestskou as ou Záblatie.
Odbor architektúry a odbor ŽP MsÚ odporu ili prenájom uvedeného pozemku na
dobu 2 rokov.

VM Západ hlasovaním 2 za odporu il prenájom pozemku as parc. . 1097
o výmere 2 m2, v k.ú. Záblatie reklamnému štúdiu GRYF so sídlom, Suvorovova 36,
Žilina.
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-

žiados o uzatvorenie zmluvy medzi MHT a s.r.o. ROBUS, Trieda oslobodite ov 10/A,
963 01, Krupina o nájme nebytových priestorov na ul. Kožušnícka . 2, Tren ín za
ú elom zriadenia kancelárie.

VM Západ hlasovaním 2 za odporu il prenájom nebytových priestorov na ul.
Kožušnícka . 2, Tren ín s.r.o. ROBUS.
Ing. Pauschová informovala, že odbor architektúry zaslal vyjadrenie o sa týka požiadavky
o informáciu o možnosti výstavby v lokalite ereš ový sad a Nad Tehel ou smerom do
lesoparku Brezina alebo v jeho dotyku. Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín sa
neuvažuje alšie rozširovanie bytovej a ani inej výstavby v lokalite ereš ový sad. Pri ulici
Nad tehel ou sú plochy ur ené ako nešpecifikovaná komer ná vybavenos .
VM Západ zobral na vedomie Informáciu o možnosti výstavby v lokalite
ereš ový sad a Nad Tehel ou smerom do lesoparku Brezina.
2. Požiadavky ob anov
P. Habánek:
- požiadal o odpovede na jeho požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia VM Západ.
-

informoval, že ob ania Orechového a Istebníka žiadajú zvola schôdzu v jednej z
týchto mestských astí za tým ú elom, i súhlasia s predajom Kultúrneho domu
v Istebníku a ako by ho chceli využíva .
P. Bar ák zodpovedal, že sme požiadali mesto, aby s touto budovou naložilo pod a
svojho rozhodnutia, nech ju dá do prenájmu, alebo ju odpredá, aby sa tam nemí ali
finan né prostriedky da ových poplatníkov, lebo nevieme, ako ju využi a ani ob ania
neprišli so žiadnym návrhom na jej využitie.

-

sa spýtal, v akom štádiu je riešenie rozšírenia železni ného priecestia pri Old Herolde.
P. Sýkor in pre ítal stanovisko odboru ŽP zo d a 29.9.2003 na predmetnú
požiadavku.

P. Záhumenská, Ve komoravská 18, oboznámila lenov VM Západ so svojím problémom
s firmou Tebys oh adom opráv a spôsobu jednania.
Ing. Siebert odporu il p. Záhumenskej obráti sa na hlavného kontrolóra s touto s ažnos ou,
odovzda mu ju v písomnej forme spolu s príslušnými podkladmi.
VM Západ zaväzuje hlavného kontrolóra mesta zaobera
Záhumenskej, Ve komoravská 18, Tren ín.
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sa s ažnos ou p.

Ing. Babuška, Hollého 2:
- spýtal sa, i sa bude týka rekonštrukcia mestského rozhlasu aj sídliska Kvetná, bolo
by to potrebné, aby boli ob ania informovaní, keby nastal nejaký problém na území
mesta.
P. Bar ák zodpovedal, že ur ite nie, na to je tu Tren ianska televízia, poslanci chcú,
aby sa zabezpe ilo fungovanie mestského rozhlasu len v okrajových astiach, kde sa
rozhlas využíva na rôzne oznamy a akcie.
-

poukázal na to, že vývesné skrinky sú neustále rozbité. Spýtal sa, i miesto skla by
nebolo lepšie tam da plexisklo.
Ing. Sýkor in poznamenal, že plexisklo by nevyriešilo tento problém, treba
informa né skrinky rieši iným spôsobom.
Ing. Siebert navrhol vývesné skrinky umiestni na také miesta, kde je nepretržitá
prevádzka, takto sa to urobilo na sídlisku Juh a funguje to. Pre sídlisko Kvetná by to
mohlo by nákupné stredisko SEKO.
VM Západ požiadal oslovi firmu SEKO+DAPA a predaj u na Vlárskej ul., i
by neumožnili svoje priestory na vyvesovanie materiálov týkajúcich sa VM
Západ.

-

predložil v písomnej forme svoju žiados o vybudovanie inžinierskych sietí na Ul. M.
Slovenskej, ktorá je prílohou zápisnice.
Ing. Sýkor in informoval Ing. Babušku o zámeroch budovania inžinierskych sietí.
VM Západ žiada preveri projektovú dokumentáciu Ul. M. Slovenskej, ako je
tam riešená križovatka Ul. M. Slovenskej s Ul. Istebnícka.
VM Západ žiada odbor ŽP zabezpe i , aby štátna polícia vykonala meranie
rýchlosti na Ul. M. Slovenskej.

3. Požiadavky lenov VM Západ
P. Bar ák upozornil, že pred starou skládkou vznikla nová skládka a situácia je tam
katastrofálna. Je návrh na podporenie rozšírenia mestskej polície, vnímané ako do asné na to,
aby sa zastavilo rozširovanie týchto negatívnych javov, nejde len o ierne skládky, ale aj
bezpe nos na Juhu, posilnenie hliadkovej služby v tomto regióne, reorganizácia mestskej
polície, a pod. Ke bude tento materiál predložený na prerokovanie do mestského
zastupite stva, navrhol, aby bolo precizované rozšírenie hliadkovej innosti, o to bude.
VM Západ žiada:
-

ná elníka MsP kvantifikova
VM Západ.

skvalitnenie innosti mestskej polície na území

-

ná elníka MsP, aby zoh adnil krátkodobé parkovanie zahrani ných turistov pri
Kultúrno-informa nom centre a pred Mestskou políciou v Tren íne.

3

-

opätovne ná elníka MsP zabezpe i
Fittnescentrom Lion.

priechodnos

ulice Bavlnárska pred

-

spä vykúpi na sídlisku Kvetná pozemok parc. . 1185/3 a 1185/4, kde sa rozšíri
parkovanie a otvorí sa tento priestor na ven enie psov.

-

o pridelenie finan ných prostriedkov na rekonštrukciu mestského rozhlasu v
Orechovom, Istebníku, Zlatovciach a Záblatí.

P. Bar ák informoval, že mestský úrad obdržal 4 žiadosti vo veci prenájmu, resp. odkúpenia
letnej plavárne za mostami. Finan ná a majetková komisia však jej predaj neodporu ila.
Navrhol zvola mimoriadne zasadnutie VM Západ do 2 týžd ov špeciálne kvôli tejto
problematike.
Ing. Pauschová informovala, že pri Medikcentre bolo zrušené parkovisko. Spýtala sa, i by
sa tam nedalo nie o urobi so zelinou a zasypa to dr ou, aby sa tam mohlo parkova .
VM Západ požiadal MHT rozšíri
Kožušníckej ul.

parkovisko až po garáže bytoviek na

Na záver p. Martin Bar ák, predseda VM Západ po akoval prítomným za ú as
a ukon il zasadnutie výboru. Nasledujúce zasadnutie výboru sa bude kona d a 26.11.2003
o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Záblatie.

Martin Bar ák, v.r.
predseda VM Západ

Zapísala: Renáta Špaleková, 11.11.2003
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