ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Západ, konaného d a 29. mája 2002 v reštaurácii Bianka
Prítomní:
Mgr. Ladislav Pavlík
Rastislav Machunka
Vladimír Poruban

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

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 28.11.2001 v reštaurácii
Bianka
2. Požiadavky ob anov
3. Žiadosti
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM Západ, konaného d a 28.11.2001 v
reštaurácii Bianka
Mgr. Pavlík pre ítal odpovede na predmetné požiadavky.
P. Poruban upozornil, že pri vysýpaní smetných nádob do kuka - vozidla, stále zostávajú na cestách kôpky
odpadu.
VM žiada vykona námatkové kontroly, i zostávajú na cestách kôpky odpadu, ktorý vypadáva z kuka vozidla.
P. Machunka vysvetlil, že POS má zakúpi nové vozidlo na vývoz odpadu, ím sa hne zlepší situácia.
Ob ianka upozornila, že na Kožušníckej ul. . 6 zabúda POS vysýpa smeti.
P. Sasky poznamenal, že býva v poslednom dome smerom k AOZ na Jahodovej ul. . 30, ved a ktorého sa
nachádza nevyužitý pozemok, je to neobrobená rola, na ktorej je smetisko a preniká mu na jeho pozemok.
VM Západ žiada zisti majite a tohto pozemku a v zmysle príslušného VZN ho upozorni na jeho
povinnosti. Sú asne žiada rieši problematiku iernej skládky prostredníctvom Okresného úradu v
Tren íne, ke že ierna skládka vznikla po 1.1.2002.
2. Požiadavky ob anov
P. Sasky vyslovil nespokojnos s tým, že sa v Tren íne ve mi kradnú bicykle, motocykle, autá, i jemu bol
ukradnutý moped priamo spod okien Policajného zboru SR v Tren íne.
P. Machunka zodpovedal, že tento problém sa iasto ne vyriešil nainštalovaním kamerového systému v
centrálnej mestskej zóne.
P. Galbavý informoval, kde konkrétne sa kamerový systém nachádza, ktorý v niektorých prípadoch pomôže
odhali páchate a. Doplnil, že ke sa nájdu ukradnuté bicykle, motocykle a pod., nachádzajú sa na Policajnom
zbore SR, kde sa treba chodi informova .
Ob ianka upozornila, že na Jilemnického ul. za ich záhradou je autobusová zastávka, kde je okrasný val, v
ktorom je strašný neporiadok. Písala aj list v tejto veci na odbor ŽP MsÚ, aby zabezpe il jeho vy istenie, doposia
však ani odpove nedostala. Je potrebné tam pristavi kontajner, priestor pokosi , vyhraba a odpad odvies .
VM Západ žiada odbor ŽP, aby požiadal Slovenskú správu ciest v Tren íne o zabezpe enie vy istenia
okrasného valu za autobusovou zastávkou na Jilemnického ul.
P. Rokošná upozornila, že na celom Zámostí okolo obrubníkov medzi cestou a chodníkom je vysoká burina,
ktorú ju potrebnú vykosi .

Vyslovila nespokojnos s vysokým poplatkom za odpad schváleným v meste Tren ín.
P. Machunka vysvetlil, že zmenu zákona o odpadoch prijala NR SR a Mesto Tren ín ur ilo len výšku tohto
poplatku. Náklady 500,- Sk nepokryjú vývoz odpadu v meste Tren ín a budú musie by kryté zmenou rozpo tu v
IV. štvr roku 2002 z rozpo tových prostriedkov mesta Tren ín. Mesto bude tla i na Považskú odpadovú
spolo nos , aby prešla na systém váženia.
Ob ianka poukázala na to, že udia nadávajú na poslancov MsZ, pretože celé Zámostie je ve mi špinavé.
Mgr. Pavlík zodpovedal, že už 3 x bol za Ing. Kalafútom, riadite om MHT a žiadal ho o vysprávkovanie ciest po
zimnom období, kosenie trávy a doplnenie alebo výmenu žiaroviek verejného osvetlenia. Ing. Kalafút ho
ubezpe il, že ke sa dokon í kosenie na Juhu, tak hne za ne MHT kosi ostatné mestské asti. o sa týka
opravy výtlkov a výmeny žiaroviek, MHT to realizuje.
P. Spa ek doplnil, že tento týžde sa pokosil Juh a MHT prechádza na iné mestské asti.
Ob ianka upozornila, že pri ZŠ na Bran íkovej ul. svieti len 1 svetlo.
Tiež upozornila na to, že korene japonských erešní na Pieš anskej ul. vydúvajú chodníky, po ktorých sa nedá
riadne chodi .
P. Rokošná upozornila, že na Zámostí chýba klub dôchodcov, ktorý by sa tu ve mi zišiel, avšak údajne mesto
nemá priestory na jeho zriadenie.
Mgr. Pavlík zodpovedal, že sa snažil, aby bola pre klub dôchodcov vy lenená jedna miestnos v bývalej škôlke
Bavlnárskych závodov, ktorú spravuje MHT. Nastal však problém s materskou škôlkou na Zlatovskej ul. a hrozilo,
že sa tam bude musie pres ahova . Táto záležitos je na as vyriešená a je možné v tomto objekte zriadi klub
dôchodcov na Bavlnárskej ul.
Ing. Spa ek doplnil, že sú vo né priestory na poschodí nad mäsiarstvom, treba tam urobi obhliadku a ak budú
priestory vyhovova , tak sa urobia alšie potrebné kroky.
Ob ianka upozornila, že do Papiny jazdia autá už od 1.30 hod a robia tam ve ký hluk a neporiadok, šoféri a
zamestnanci pod jej oknami škaredo nadávajú, vykrikujú a taktiež ovzdušie je tam ve mi zne is ované výfukmi z
áut. Poprosila pozrie sa na tieto veci.
Ing. Spa ek pris úbil, že MHT napíše list, ktorým upozorní nájomcu Papiny, aby tam urobil poriadok so šoférmi a
zamestnancami, aby sa správali slušne a boli ticho.
P. Rokošná poukázala na obchodníkov zeleniny a ovocia pri Úspechu, ktorí si ur ujú ceny sami, nemajú na ovocí
a zelenine cenovky a všetko je tam ve mi predražené. Tiež obchodníci sú drzí, vulgárni a okrádajú udí. Požiadala
vykona v tejto veci nápravu.
VM Západ žiada oddelenie obchodu a služieb, aby vykonalo kontrolu obchodníkov so zeleninou a
ovocím pri Úspechu.
P. Galbavý informoval, že MsP už robila takéto kontroly a zajtra ju hne vykoná aj pri Úspechu, i tam majú
obchodníci vyvesené cenovky.
Ob ianka upozornila, že autobusová linka . 9 jazdí v Istebníku cez pracovné dni len do 15.00 hod., cez víkendy
vôbec a asto vynecháva. Ke že v tejto lokalite nie je vybudovaná obchodná sie , udia musia chodi za nákupmi
do mesta. Spýtala sa, i by nebolo možné zriadi v Kultúrnom dome Istebník diskontnú predaj u a prípadne aj
nejaké priemyselné predajne. Tiež poprosila, aby autobusová linka . 9 jazdila cez týžde do 18.00 hod. a cez
víkend do 15.00 hod.
P. Machunka zodpovedal, že SAD odporú a ob anom využíva spoje prímestskej dopravy, ktoré sú lacnejšie. Od
1.7.2002 dôjde k redukcii MHD, to znamená, že ur ite nedôjde k žiadnej náprave.
Ob ianka upozornila, že u prímestskej dopravy nemajú dôchodcovia žiadne z avy.
VM Západ žiada, aby došlo k vykoseniu v rámci údržby komunikácií pri ahlých priestranstiev (priekopy), ktoré
sú v správe MHT na území VM Západ.
P. Sasky požiadal o informáciu, kedy bude vybudovaná kanalizácia na Jahodovej ul., pretože už pred 14 rokmi
bola s ubovaná.
P. Machunka zodpovedal, že na Zámostí sa podarilo zrealizova investi nú akciu - odkanalizovanie ulíc Široká,

Vlárska a Hrádzová. Kritériá pri zara ovaní investi ných akcií do rozpo tu mesta sú také, aby sa možno za o
najmenší objem pe azí pomohlo o najvä šiemu po tu obyvate ov.
VM žiada opravi výtlk (jamu cca 50 cm) na Vážskej ul. pred domom . 21.
Mgr. Pavlík predložil písomnú žiados o zaradenie a realizáciu výstavby dokon enia inžinierskych sietí na ul.
Matici slovenskej v d žke do 200 m.
VM Západ žiada odbor investícií zaradi do rozpo tu mesta Tren ín investi nú akciu - dokon enie
inžinierskych sietí na ul. Matice slovenskej v d žke 200 m.
3. Žiadosti
1/ žiados Slovenského po ovníckeho zväzu, Regionálna organizácia Tren ín, Súdna ul. . 11, Tren ín o
prenájom pozemku v k.ú. Zlatovce, parc. . 22 o výmere 54.109 m2, za ú elom užívania po ovníckej brokovej
strelnice.
Od roku 1949 strelnica slúži pre lenov SPZ, v sú asnosti tam kynológovia prevádzajú výcvik služobných a
spolo enských plemien psov.
Odbor ŽP MsÚ d a 16.5.2002 odporu il prenájom nehnute nosti na dobu 5 rokov.
VM Západ hlasovaním 3 za odporu il prenájom pozemku v k.ú. Zlatovce, parc. . 22 o výmere 54.109 m2
pre Slovenský po ovnícky zväz, Regionálna organizácia Tren ín, Súdna ul. . 11, Tren ín.
2/ Žiados Mgr. Lenky Valachovej o povolenie pre zriadenie súkromnej materskej školy v Tren íne s vyu ovaním
anglického jazyka od septembra 2002. Materská škola bude zabezpe ova výchovu a vzdelávanie pre 25 detí v
priestoroch rodinného domu Javorová 19, Tren ín.
VM Západ hlasovaním 3 za nemal námietky vo i zriadeniu súkromnej materskej školy na Javorovej ul.
19 v Tren íne s vyu ovaním anglického jazyka od septembra 2002.
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 26.6.2002 o 16.00 hod. v Klube dôchodcov v Istebníku.

Mgr. Ladislav Pavlík
predseda VM Západ
D a: 6.6.2002

Zapísala: Renáta Špaleková, 5.6.2002

