ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Západ, konaného d a 30.1.2002 v Kultúrnom dome v Záblatí
Prítomní:
Mgr. Ladislav Pavlík
Peter Brabec
Vladimír Poruban
Mgr. Viktor Hlavá

Neprítomný :
Ing. Miroslav Maxon
Rastislav Machunka

Ing. Mária Pauschová, garant
VM Západ
Renáta Špaleková, zapisovate ka
P r o g r a m:
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM Západ, konaného d a 25.4.2001 v Kultúrnom
dome v Záblatí
2. Požiadavky ob anov
3. Žiadosti
4. Žiados o prerokovanie - vo by prísediacich Okresného súdu v Tren íne
5. Požiadavky lenov VM Západ
6. Informácia o požiadavkách Slovenských telekomunikácií, a.s. vo i obci Drietoma
1. Kontrola odpovedí na požiadavky vznesené na zasadnutí VM Západ, konaného d a 25.4.2001 v
Kultúrnom dome v Záblatí
Mgr. Pavlík pre ítal odpovede na vznesené požiadavky.
2. Požiadavky ob anov
p. Lacková upozornila, že pri škole ako sa ide na Záblatskú ul. je vypálená žiarovka, preto požiadala MHT o jej
vymenenie.
P. Plešová informovala, že v auguste roku 2001 behali jej syn a 2 kamaráti (Pleš, Olejár, Gabriš) po kaštieli v
Záblatí, chytili ich policajti, ktorí po chlapcoch strie ali do vzduchu a potom ich vyfackali, lebo si mysleli, že im
klamú, že sa volajú inak a nebývajú v Záblatí. Uznáva, že chlapci nemali o v kaštieli robi , ale preto ich policajti
facka nemali. Druhá vec je, že mládež sa nemá v Záblatí kde schádza , bolo by dobré vytvori pre nich nejakú
klubov u.
Mgr. Pavlík poznamenal, že kultúrny dom je k dispozícii všetkým ob anom mesta, a ke mládež prejaví záujem v
om vykonáva nejakú innos vo vo nom ase, predpokladá, že sa nájde pre to pochopenie. Treba sa však
obráti na poslanca Brabca.
Mgr. Hlavá sa vyjadril, že by bolo dobré, keby rodi ia detí urobili návrh inností, ktoré by mohli deti v kultúrnom
dome vykonáva a potom sa obrátili na p. Brabca.
Ing. Mažár doplnil, že rodi ia by mali dohodnú s Ing. Kalafútom, riadite om MHT, správcom KD a p. Brabcom, o
deti chcú robi v kultúrnom dome, presne kedy sa tam chcú schádza a ko kí, ale musia si by vedomí toho, že
deti tam musia poslúcha a dodržiava poriadok.
P. Brabec sa vyjadril, že ktoko vek sa môže na neho obráti a ur ite spolo ne nájdu kompromis, riešenie.
P. Bohuš ozrejmil situáciu, ako policajti "zbili" doty ných chlapcov. V kaštieli na jednom okne je vytrhnutá mreža,
ktorá sa už opravovala 20 - 30 x. Mládež robí v kaštieli neporiadok a prvýkrát sa podarilo policajtom niekoho
chyti . Osobne zavolal vtedy políciu, pretože po ul z kaštie a strašný rachot. Chlapci sa snažili cez okno ujs , ale
policajti ich chytili. Zdôraznil, že nikto nevystrelil, nikto nikoho nezbil, o môže potvrdi , pretože tam bol.
P. Zajac:
- upozornil, že je potrebné viac kontrolova v Záblatí rýchlos áut, motocyklov, pretože sú nimi ohrozené malé
deti, ktorých býva v Záblatí ve a. Navrhol na za iatku Záblatia osadi dopravnú zna ku obmedzujúcu rýchlos 40
km a následne kontrolova dodržiavanie rýchlosti.
- na ul. Dolné Pažite by sa malo ur i , ktoré autá tam môžu parkova , pretože ulica je ve mi úzka a ke tam
parkuje množstvo áut, nedá sa tadia riadne prechádza

- spýtal sa, kto má na starosti Dom smútku v Záblatí, pretože jeho strecha je v hroznom stave, sú na nej
povypadávané škridle a k udne po as pohrebu môže na niekoho niektorá spadnú . Taktiež treba odstráni nápis z
Domu smútku, pretože je hrozný.
- požiadal, aby bolo ob anom vysvetlené, o znamená ú ava na dani.
P. Brabec vysvetlil, že k Domu smútku sa nemôže MHT dosta s technikou, sám nevie, ako by sa mohla urobi
jeho údržba.
Ob ania požiadali:
- opravi bránu na cintoríne v Záblatí, ktorá je v dezolátnom stave
- da na kríž na cintoríne kryt.
P. Polá ek:
- smerom na Kyselku vzniká divoká skládka, na ktorú vyvážajú odpad nákladné autá, je ho tam strašne ve a, za
chví u nebudú ma udia kadia prechádza . Pýta sa, za koho peniaze sa skládky odstra ujú. Taktiež sú tam
popukané betóny, bolo by ich treba opravi , aby sa tadia dalo lepšie chodi .
P. Brabec zodpovedal, že o sa týka divokej skládky na Kyselke, okolo tohto problému behá už 1 a pol roka.
Pozemok má v prenájme Doprastav kvôli budovaniu privádza a, avšak nie je o tom žiadny písomný doklad. Zajtra
sa uskuto ní alšie rokovanie s Doprastavom, znova tam nanesie tento problém a budú to musie odprata .
o sa týka popukaného betónu na Kyselke, hovoril už o tom so Správou mestských lesov, ktoré pris úbili, že
budú v tejto veci kona .
P. Galbavý informoval, že onedlho bude ma mestská polícia k dispozícii vozidlo, v ktorom bude nainštalovaná
kamera a ou bude MsP okrem iných vecí monitorova situáciu oh adne vývozcov odpadu na ierne skládky.
P. Janiš upozornil, že motorkári jazdia po ul. Sigôtky a celom Záblatí maximálnou rýchlos ou 80 km a je to tam
ve mi nebezpe né. Spýtal sa, i by sa na ulicu nemohli osadi retardéry.
P. Galbavý vysvetlil, že na motorkách jazdia deti bez eviden ných ísel. Je to problém rodi ov, ktorí zodpovedajú
za svoje deti, nemali by im to dovoli . Policajti ich nechytia, ke nemajú na motorkách tieto ísla a ke niekto
zavolá na políciu, aby ich chytila, tak ujdú. S tými, o už majú 18 rokov a vodi ák a jazdia neprimeranou
rýchlos ou, polícia už môže robi poriadky.
Mgr. Pavlík doplnil, že retardéry sú len iasto né riešenie, niektorí udia si na ne s ažujú, pretože sa im otriasajú
domy, vadia im výfuky a pod. a žiadajú ich odstránenie.
P. Pagá ová, Dolné Pažite . 149, zdôraznila, že treba dohliada na to, aby autá nejazdili po ulici rýchlo, pretože
sú na nej kaluže a neustále má ošpliechanú chalupu.
P. Trepá upozornil, že udia v Záblatí nemajú kde vyváža fekálie zo žúmp, 1 vývoz stojí 800 až 1400 Sk a
vä šina udí si to nemôže dovoli . Preto sa spýtal, i by sa na Meste nenašli peniaze na kanalizáciu, ktorá by
u om pomohla v tomto probléme.
Ing. Mažár vysvetlil, že kanalizácia raz bude v Záblatí, lebo to vyplýva zo zákona o ochrane ŽP, ale netrúfa si
poveda konkrétne kedy. Pokia však nebude dobudovaná isti ka odpadových vôd, výstavba kanalizácie je
zbyto ná, lebo sa nebude ma kde zaústi . Už v roku 2000 sa poslanci rozhodli, že sa zamerajú najmä na
výstavbu inžinierskych sietí: voda, plyn, a pod. Poukázal na investi né akcie, ktoré sa podarilo v tomto volebnom
období zrealizova . Informoval, že MsZ prijalo v rámci príslušného VZN uznesenie, že kde nie sú inžinierske siete,
tak tam bude ú ava na dani.
P. Trepá sa spýtal, i by dôchodcovia nemohli ma ú avu na vývoze fekálií. Taktiež poznamenal, že by sa mohol
zníži poplatok 500 Sk za odpad pre dôchodcov a mentálne postihnutých udí.
Ing. Mažár vysvetlil, že sa o akáva novelizácia zákona o odpadoch, lebo nie je dobrý a mesto nemôže ís proti
zákonu. Doplnil, že správca dane iže primátor môže da ú avu z ceny dane, teda zmierni tvrdos zákona.
Žiadosti o zmiernenie tvrdosti zákona si môžu ob ania poda na oddelenie daní a poplatkov MsÚ.
P. Bohuš poznamenal, že zákon hovorí o sadzbách za odpad v rozsahu od 80 Sk do 1200 Sk. Poukázal na
ur ené sadzby v iných mestách a mestá porovnate né s mestom Tren ín majú nižšie sadzby ako my t.j. 500 Sk.
Informoval, že až o 500 % sa zvýšila v Tren íne sadzba dane za odpad, aká bola pred 15 rokmi. Zdôraznil, že za
to, aká je v Tren íne stanovená sadzba dane za odpad, nemôžu poslanci NR SR ale poslanci MsZ. Navrhol, aby
sa poplatok neplatil od osoby, ale za 1 smetnú nádobu.
Ing. Mažár vysvetlil, že Mesto Tren ín išlo v medziach zákona, je pravda, že poslanci NR SR odsúhlasili sadzbu
od 80 Sk do 1200 Sk a Mesto Tren ín si stanovilo poplatok 500 Sk, o je v intenciách zákona. Zákon hovorí, že
poplatok sa vyberá za osobu a nie na smetnú nádobu, toto mesto nemôže zmeni . Poukázal na to, že peniaze,

ktoré sa vyberú z dane za odpad, sa použijú na rôzne veci ako údržba ciest, chodníkov, verejné osvetlenie,
rozhlas, inžinierske siete a pod., pretože nemá to z oho zaplati . Vývoz smetí tiež musí niekto zaplati , je to
mesto a mesto sú ob ania. Uznal, že životné náklady stúpajú ove a rýchlejšie ako príjmy.
Mgr. Hlavá doplnil, že poslanci urobili všetko preto, aby bola táto sadzba najoptimálnejšia. Ob ania si nevedia
predstavi , aké sú náklady za odvoz smetí. alšia vec je, že mesto Tren ín nemá vlastnú skládku odpadu a musí
ju vyváža mimo Tren ín. Tiež poznamenal, že z poplatku, ktorý ob ania zaplatia za odpad, sa okrem iného napr.
odstra ujú ierne skládky. Je možné si poda žiados o zmiernenie tvrdosti zákona a kompetentní budú
posudzova , i je žiados opodstatnená.
P. Janiš poznamenal, že udia takto budú dopláca na tých, ktorí vyprodukujú ove a viac odpadu, ako tí o málo.
Ing. Pevný informoval, že VZN o odpadoch schválilo MsZ a NR SR dala široké mantinely, z ktorých MsZ
schválilo iastku 500 Sk. Táto iastka nie je poplatok za zvoz, likvidáciu a zneškod ovanie odpadu, ale pokuta za
to, že žijeme v meste Tren ín. alej upozornil, že v da ovom priznaní nie je ani zmienka o komunálnom odpade,
teda nie je to priznanie sa k odpadu. Poukázal na to, že býva v rodinnom dome, kde ich je 7 a ro ne budú plati
za jednu 110 l smetnú nádobu 3500 Sk a niekto kto býva sám a má takú istú ve kú nádobu bude plati 500 Sk, o
je nespravodlivé.
Poukázal na vývesky v Orechovom, Zlatovciach, na Zámostí, o je v nich vyvesené, sú bu vä šinou prázdne
alebo sú tam blbosti. Spýtal sa pre o napr. nie sú pre verejnos prístupné VZN. Chcel si pozrie VZN o odpadoch
na MsÚ, ale nedostal ho. Tiež upozornil, že na úradnej tabuli sa nedajú íta vrchné papiere, lebo sú strašne
vysoko.
Ing. Mažár informoval, že da ové priznanie, o ktorom hovoril Ing. Pevný, sa týka právnických osôb a nie
fyzických. Nevymyslel ho MsÚ, ale je v zmysle zákona. Zdôraznil, že všetky VZN sú na MsÚ k nahliadnutiu, nie je
pravda, že by mu ho zamestnanci MsÚ neposkytli.
Mgr. Pavlík poznamenal, že v era zasadala finan ná a majetková komisia a zaoberala sa aj výškou poplatku za
odpad. Prerokovávala možné alternatívy zmiernenia poplatku pri viacpo etných rodinách, avšak definitívne to
neuzavrela. Ak dôjde k nejakému záveru, pôjde to na prerokovanie do MsR a MsZ.
P. Pleško informoval, že na Kvetnej majú ve ký problém s hygienou. Na sídlisku žije strašne ve a psov, po
ktorých zostávajú všade výkaly, všetko je ocikané a samozrejme ob anom prekáža aj ich štekot. Majitelia týchto
psov absolútne nedbajú na hygienu, výkaly po nich neodpracú. Myslí si, že hygienici by mali s tým nie o robi .
Tiež upozornil, že na Zlatovskej ul. je zapchatá kanalizácia, bolo by dobré ju pre isti .
Mgr. Pavlík sa vyjadril, že o sa týka psov a hygieny, je to hlavne problém samotných ob anov teda majite ov
psov, ktorí by mali vždy výkaly po psoch odprata .
Ob ianka, Dolné Pažite, upozornila, že má popukané steny domu, o vzniklo dôsledkom výstavby dia nice.
Spýtala sa, kto jej zaplatí opravu. Taktiež v ceste je tiež jama a dialni iari jej ju neopravili.
Ing. Mažár informoval, že do Záblatia príjdu kontrolóri, ktorí budú robi znalecké posudky. Ob anov Zlatoviec
navštívia tiež zamestnanci Doprastavu, aby sa dohodli s nimi, i im opravy zrealizujú teraz alebo až po úplnom
ukon ení dia nice.
P. Bohuš sa spýtal, komu pôjdu peniaze vybrané na poplatku za odpad, i mestu alebo súkromnej firme.
Požiadal ur i miesto, kde sa môže žumpa vyvies , aby nedostal pokutu.
Poznamenal, že už boli prichytení vývozcovia odpadu na iernu skládku na Kyselke a vôbec sa s nimi ni
neurobilo, preto nechápe, na o nám budú nejaké kamery.
Ing. Mažár vysvetlil, že peniaze z poplatku za odpad pôjdu Mestu Tren ín. MsÚ zverejní informáciu, kde sa môžu
žumpy vyváža . o sa týka kamier pre MsP, finan né prostriedky na ne sme dostali v rámci prevencie kriminality
a nielen na to, aby sa monitorovali vývozcovia odpadu na skládky. Ide o mobilný kamerový systém, ktorý bude
slúži napr. na sídliskách, na ktorých sa vo ve kom vykrádajú byty.
P. Polá ek poznamenal, že za starej éry sa už urobili projekty na vybudovanie kanalizácie v Záblatí, ktorá by v
tom ase stála 22 mil. Sk. Zdôraznil ob anom, že je potrebné po ka na dobudovanie isti ky odpadových vôd.
o sa týka sadzby poplatku za odpady, je potrebné nájs kompromis, pri om je potrebné prihliada aj na
dôchodcov.
Problém oh adne psov, je vyslovene záležitos samotných ob anov.
Poznamenal, že kultúrny dom bol zrekonštruovaný, ale nebol zaizolovaný, treba to urobi , aby v om bolo ove a
teplejšie.
Požiadal ozvu i Dom smútku v Záblatí.
Ob ania upozornili, že po rekonštrukcii KD nebola znova osadená telefónna búdka, preto treba vykona v tejto
veci nápravu.

P. Brabec vysvetlil, že búdku vzali Slovenské telekomunikácie, lebo sa robilo odvodnenie. Bola urobená dohoda,
že ak sa tu upraví terén, búdka bude znova osadená, ale nie klasická búdka ale tzv. "mušla s plexisklom".
Telefonoval aj na telekomunikácie a stále aká, kedy príjdu. Pris úbil, že v tejto veci zvolá rokovanie.
P. Be ová poukázala na problém s autobusovom dopravou v Záblatí. Bol ur ený alší spoj na 2 mesiace, ktorý
bol však zrušený, lebo nebol riadne využívaný. Ide o to, že tento spoj jazdil v nesprávnom ase a nie tak, ako by
to udia potrebovali. Teraz chodia do Záblatia aj študenti z Tren ianskej univerzity a ke že spojov je málo,
autobusy bývajú strašne preplnené.
P. Brabec informoval, že SAD doplnilo spoj do Záblatia cez prázdniny a preto nebol dostato ne využívaný. Jeho
kolega p. poslanec Majerík žiadal od Tren ianskej univerzity rozpis, kedy študenti jazdia do Záblatia a naspä . Má
informácie, že sa robí nový cestovný poriadok a pod a neho sa majú redukova spoje, ale dostal prís úb, že sa to
nebude týka spoja . 13.
Ob an požiadal, ke že je zatvorené smetisko v Záblatí, aby sa tam osadilo aspo 5 kontajnerov, kde by mohli
ob ania vyváža odpad (su , a pod.).
P. Brabec informoval, že skládka je uzavretá, pretože sa priebežne rekultivuje.
tráva, sklo, papier, su do 1 kubíka bezplatne odoberajú na Zlatovskej ul.

o sa týka odpadu ako sú konáre,

Ob an upozornil, že na skládku v Zlatovciach berú odpad len do ur itej váhy, napr. 5 batérií z áut nevezmú,
zoberú len jednu a potom ich udia hádžu do potoka. Pod a neho by sa to malo prehodnoti , aby udia by mohli
donies odpadu ko ko len potrebujú.
P. Brabec sa vyjadril, že nie je možné, aby niekomu v priebehu jedného roka vypadli 3 alebo 4 batérie z áut, to
môže by len ojedinelá situácia. Odpad z tejto skládky odoberá fi Marius Pedersen a nerobí to samozrejme
zadarmo, mesto musí za to plati a aj z poplatku 500 Sk, ktorí ob ania platia za odpad, sa platí aj toto.
3. Žiadosti:
1/ žiados Magdalény Capákovej zo d a 5.12.2001 o vysporiadanie pozemkov pkn parc. . 1123/1 a 1123/2 v k.ú.
Zlatovce, pod jestvujúcou miestnou komunikáciou, spájajúcou ulice Hlavná a Na vinohrady v Tren íne, formou
odkúpenia dotknutých pozemkov - novovytvorená parc. . 1184/16 zastavaná plocha s výmerou 738, parc. .
1885/44 zastavaná plocha s výmerou 9m2, parc. . 1993/132 zastavaná plocha s výmerou 15 m2, do vlastníctva
Mesta Tren ín.
Odbor architektúry MsÚ žiados odporu il d a 10.1.2002
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il kúpu nehnute nosti do vlastníctva Mesta Tren ín od Magdalény
Capákovej v zmysle predloženej žiadosti.
2/ žiados Hoek Slovakia, spol. s r.o., Partizánska 13, Tren ín zo d a 13.12.2001 o predaj pozemku parc. .
190/11zastavaná plocha s výmerou 962 m2 a parc. . 190/10 zastavaná plocha s výmerou 1533 m2 v k.ú.
Zlatovce - lokalita Brnianska ul. v Tren íne, za ú elom usporiadania prístupu do areálu firmy.
Odbor architektúry MsÚ žiados odporu il d a 10.1.2001.
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il predaj pozemku spol. s r.o. Hoek Slovakia, Partizánska 13, Tren ín
v zmysle predloženej žiadosti.
3/ žiados k zmene v užívaní stavby na prízemí rodinného domu - obytné priestory na výrobné priestory šijacej
dielne na ul. Stani ná 2. Žiadate om je Ing. Brezovák Andrej, fi. IKAB, ul. Stani ná 2, Tren ín.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je daná lokalita ur ená ako obytné územie - rodinné domy, kde
ako podmiene ne vhodná funkcia sú nerušiace služby obyvate stvu, s podmienkou parkovania na pozemku
prevádzkovate a.
OŽP MsÚ súhlasí s požadovanou zmenou užívania stavby pod a predloženej dokumentácie.
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il zmenu v užívaní stavby na prízemí rodinného domu - obytné
priestory na výrobné priestory šijacej dielne na ul. Stani ná 2. Žiadate om je Ing. Brezovák Andrej, fi.
IKAB, ul. Stani ná 2, Tren ín.
4/ žiados k predaju nehnute nosti - pozemku z parc. . 1404/2 vo výmere 42 m2 v k.ú. Zlatovce nachádzajúcom
sa na Kasárenskej ul. pre Ing. Romana Bitarovského s manželkou za ú elom scelenia s ich pozemkom parc. .
1342/1 pre výstavbu domu.

Odbor ŽP MsÚ odporú a predaj pozemku
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il predaj nehnute nosti - pozemku pre Ing. Romana Bitarovského s
manž. v zmysle predloženej žiadosti.
5/ žiados Ing. Jána Zápoto ného, bytom Zlatovská 12, Tren ín o pred ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi
mestom Tren ín a menovaným na prenájom pozemku parc. . 5 v k.ú. Istebník o výmere 51 m2, za ú elom
zriadenia pridomovej okrasnej záhradky, na dobu od 1.7.2001.
Z dôvodu, že uplynula doba nájmu, Ing. Zápoto ný požiadal o jej pred ženie.
Odbor ŽP MsÚ d a 10.1.2001 odporu il pred ženie nájmu o 5 rokov.
VM Sever hlasovaním 4 za odporu il pred ženie nájmu pozemku Ing. Jánovi Zápoto nému o 5 rokov v
zmysle predloženej žiadosti.
4. Žiados o prerokovanie - vo by prísediacich Okresného súdu v Tren íne
Mgr. Pavlík uviedol, že d a 30.4.2002 uplynie prísediacim Okresného súdu v Tren íne volebné obdobie.
Predsedky a okresného súdu odporu ila tých istých ob anov z územného obvodu VM Západ, aby vykonávali
funkciu prísediacich aj alšie volebné obdobie t.j. v rokoch 2002 - 2006. Požiadal VM Západ, aby zaujal
stanovisko k zvoleniu predložených ob anov za prísediacich okresného súdu, resp. navrhol iných kandidátov na
uvedenú funkciu.
VM Západ odporu il navrhnutých ob anov z územného obvodu VM
súdu v Tren íne vo volebnom období 2002 - 2006.
5. Požiadavky lenov VM

Západ za prísediacich Okresného

Západ:

Mgr. Pavlík poznamenal, že bol zrušený priechod pre chodcov na cestnom moste, požiadal bu o jeho
obnovenie, alebo urobi schody ako sa schádza z hrádze pod tento most a druhé schody hore, ako sa vychádza
na hrádzu.
Mgr. Hlavá informoval, že ob ania z Bavlnárskej ul. sa s ažujú, že málokedy tam funguje semafor pre chodcov,
alebo ak funguje, tak ho nerešpektujú vodi i (od rámp zo Zlatoviec cez Bratislavskú ul. na Bavlnársku ul.).
Požiadal políciu, aby tam vykonávala kontroly.
P. Brabec:
- upozornil, že ob ania Partizánskej ul. nedostávali INFO.
- viackrát interpeloval nasledujúcu záležitos , ale doposia nebola zjednaná náprava - vyváženie smetných nádob
- pri ich vysýpaní vznikajú na komunikácii kôpky odpadu a ten zostáva aj po odchode vozidla. Posledná
interpelácia je z 28.11.2001.
- viackrát interpeloval - ierna skládka pri dia nici smerom na Kyselku v Záblatí. Bola riešená aj MsP. Jedná sa o
pozemok PD Zámostie, ktorý má v prenájme Doprastav - výstavba dia ni ného privádza a - vyjadrenie predsedu
PD Ing. Jánošíka. Prosí dorieši túto záležitos .
- vy istenie potoka v Záblatí. Viackrát to interpeloval. Povodie Váhu sa nezú astnilo rokovania, avšak odpove
nedostal. Žiada zvola znovu rokovanie s riadite om Povodie Váhu. Posledné rokovanie bolo 27.9.2001. Tak isto
neporiadok po pálení pneumatík nikto neo istil napriek žiadosti RNDr. Šandoru, vedúceho odboru ŽP.
- 3x interpeloval - vedenie telefónov sú v celej asti Záblatie poprevesované cez vedenie mestského rozhlasu o
spôsobuje nestále poruchy rozhlasu (potrhané drôty). Od kultúrneho domu bola odvezená telefónna búdka z
dôvodu zemných prác. Od októbra roku 2001 2x vyzval p. Blažejovú zo Slovenských telekomunikácií, v ktorej
pôsobnosti sú telefónne búdky, aby urobili nápravu. Nestalo sa tak, preto žiada zvola rokovanie aj s obhliadkou
priamo na ul. Záblatská.
- v minulom roku boli vytipované pozemky na zriadenie detských ihrísk. Tretíkrát žiada, aby bolo vybudované
detské ihrisko v m. . Záblatie, nako ko napriek s ubom takéto zariadenie pre deti nebolo vybudované.
- d a 29.11.2000 zo zasadnutia VM boli vznesené požiadavky na SAD v zastúpení Ing. Konstantovou od
ob anov m. . Záblatie. Tá pris úbila okamžité riešenie a potom zaslanie písomného stanoviska. Jednalo sa
hlavne o autobusy dia kovej dopravy, ktoré u nás nezastavujú. alší prís ub dostal na rokovaní na MsÚ. Dodnes
žiadne riešenie a ani odpove nedostal. Žiada urýchlene rieši vzniknutú problematiku.
- žiada zvola rokovanie s ORPZ v Tren íne a rieši situáciu nako ko sú vodi i nedisciplinovaní a na alej parkujú
v križovatke a znepreh ad ujú situáciu. Priložená interpelácia.
- žiada MHT so za atím rekonštrukcie mestského rozhlasu v m. . Záblatie a Zlatovce.
- žiada MHT, aby osadilo zabra ovacie kolíky na autobusovom oto i v Záblatí, nako ko vodi i ignorujú obrubníky
a poškodzujú trávnik.

7. Informácia o požiadavkách Slovenských telekomunikácií, a.s., vo i obci Drietoma
Ing. Mažár predložil predmetnú informáciu.
VM Západ zobralo na vedomie Informáciu o požiadavkách Slovenských telekomunikácií, a.s. vo i obci
Drietoma.
Na záver Mgr. Pavlík, predseda VM Západ po akoval prítomným za ú as a ukon il zasadnutie výboru.
Nasledujúce zasadnutie VM Západ sa uskuto ní d a 27.2.2002 o 16.00 hod. v Klube dôchodcov v Istebníku.

Mgr. Ladislav Pavlík, v.r.
predseda VM Západ
D a: 7.2.2002

Zapísala: Renáta Špaleková, 6.2.2002

