ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Západ, konaného d a 30. apríla 2003 na Mestskom úrade v Tren íne
Prítomní:
Martin Bar ák
Ing. Štefan Sýkor in
Ing. Anton Boc
Vladimír Poruban

Neprítomní :

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:
P r o g r a m:
1. Žiadosti
2. Požiadavky ob anov
3. Požiadavky lenov VM Západ

Prítomným sa predstavil Ing. Ladislav Petrtýl, nový vedúci odboru ŽP MsÚ. Informoval, že dostal úlohu od pána
prednostu oslovi VM s tým, aby vytipovali miesta, kde by mali by umiestnené nádoby na zber psích výkalov.
P. Bar ák sa vyjadril, že lenovia VM Západ v spolupráci s p. Galbavým z mestskej polície vykonajú obhliadku
mestskej asti Západ a pokúsia sa vytipova tieto miesta.

1. Žiadosti
Ing. Vanková, vedúca oddelenia majetkového, predložila nasledovné žiadosti:
a) žiados Štefánie Butašovej o kúpu pozemkov – novovytvorená parc. . 1880/5 zastavaná plocha s výmerou 95
m2 a parc. . 1883/8 orná pôda s výmerou 197 m2 v k.ú. Zlatovce, za ú elom sprístupnenia jej pozemku a
dom eka z jestvujúcej miestnej komunikácie spájajúcej ulice Hlavná a Na Vinohrady v Tren íne.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ žiados odporu ili d a 4.4.2003.
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il predaj pozemkov – novovytvorená parc. . 1880/5 zastavaná plocha s
výmerou 95 m2 a parc. . 1883/8 orná pôda s výmerou 197 m2 v k.ú. Zlatovce Štefánii Butašovej, v zmysle
predloženej žiadosti.
b) žiados o predaj pozemku parc. . 558/1 diel 1 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v 1-ici v k.ú. Zlatovce –
lokalita hromadné garáže pri železni nom moste na Ul. . Stárka v Tren íne za ú elom usporiadania jestvujúcej
garáže na základe porealiza ného zamerania stavby. Kupujúcou je Zita Macharová.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ predaj odporu ili d a 24.4.200.
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il predaj pozemku parc. . 558/1 diel 1 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v
1-ici v k.ú. Zlatovce – lokalita hromadné garáže pri železni nom moste na Ul. . Stárka v Tren íne Zite
Macharovej, v zmysle predloženého návrhu.
Ing. arch. Ležatková, oddelenie ŽP a stavebného poriadku, predložila nasledovné žiadosti o zmenu v užívaní
stavby:
c) žiados o zmenu v užívaní stavby prevádzky kaderníctva na predaj a miešanie farieb na Ul. Hanzlíkovská.
Žiadate om je Van o Peter. Stavba sa nachádza v zadnej asti rodinného domu, parkovanie a zásobovanie bude
realizované na pozemku prevádzkovate a.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je dané územie ur ené ako obytné územie – rodinné domy, kde
ako podmiene ne vhodná funkcia sú nerušiace služby obyvate stvu, s podmienkou parkovania na vlastnom
pozemku.

OŽP MsÚ súhlasí s umiestnením prevádzky za podmienky kladného stanoviska Okresného štátneho hygienika a
OKÚ – odboru životného prostredia pod a predloženej projektovej dokumentácie.
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il zmenu v užívaní stavby prevádzky kaderníctva na predaj a miešanie
farieb na Ul. Hanzlíkovská pre Petra Van a s podmienkou odboru ŽP MsÚ.

d) žiados o zmenu v užívaní stavby garáže v rodinnom dome na predaj a sklad náhradných dielov. Žiadate om je
Daniel urina, Na záhrade 6, Tren ín. Jedná sa o ve koobchod s náhradnými dielami pre domáce
elektrospotrebi e pre servisné firmy.
Pod a územného plánu sídelného útvaru Tren ín je dané územie ur ené ako obytné územie – rodinné domy, kde
ako podmiene ne vhodná je funkcia zariadenia obchodu pre obyvate ov územia. Parkovanie a zásobovanie bude
realizované na pozemku prevádzkovate a v zadnej asti rodinného domu.
OŽP MsÚ súhlasí so zmenou v užívaní stavby za podmienky súhlasného stanoviska vlastníkov susedných
nehnute ností.
VM Západ hlasovaním 4 za odporu il zmenu v užívaní stavby garáže v rodinnom dome na predaj a sklad
náhradných dielov pre Daniela urinu s podmienkou odboru ŽP.

Ing. Pauschová predložila za odbor investícií aktualizáciu stavby – MK Okružná. V roku 2002 bol vypracovaný a
iasto ne zrealizovaný projekt na rekonštrukciu ulice Okružná Tren ín – inžinierske siete a komunikácia s
obojstrannými chodníkmi.
Projektovú dokumentáciu na mestskú komunikáciu je potrebné zaktualizova , nako ko realizáciu pripravuje Mesto
Tren ín na rok 2004.
Odbor investícií žiada o stanovisko ob anov žijúcich v tejto oblasti k zmene oproti vypracovanému projektu
stavby, vybudova chodník jednostranný po pravej strane komunikácie smerom k ulici Na Záhrade. Po avej
strane komunikácie budú navrhnuté vjazdy k jednotlivým rodinným domom.
VM

Západ hlasovaním 4 za odporu il zmenu projektu stavby – MK Okružná, v zmysle predloženého návrhu.

2. Požiadavky ob anov
P. Bar ák podal informácie oh adne údajného rušenia materskej škôlky v Orechovom a jej presunutia do
Detského meste ka, ktoré získal od Mgr. Plánkovej, predsedkyne komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych
vecí.
Zástupkyne rodi ov detí z materskej škôlky v Orechovom uviedli, že v era na rodi ovskom združení ich Ing.
iernik z m.r.o. Školské zariadenia oboznámil, že 15.5.2003 chce poda návrh na zrušenie materskej škôlky v
Orechovom. Rodi ia chceli po u dôvody a zdá sa, že ide o ekonomické. Pod a nich sa týmto ni neušetrí, majú
pocit, že ide len o budovu a medziiro ný rozdiel 150 tis. Sk sú rodi ia schopní vykry sponzorsky. Taktiež škôlka
má svoju tradíciu, funguje od roku 1908. Ing. iernik vysvetlil, že ide o lepšie priestory, avšak pre rodi ov to nie
sú, napríklad aj kvôli dochádzaniu do Detského meste ka. Rodi om sa nepá i, že Ing. iernik je už rozhodnutý a
neh adá žiadne iné riešenia, rozhodol sa len pre túto škôlku a pritom napr. v Zlatovciach sú 2 materské škôlky.
Poukázali na to, že je to jediná škôlka v Tren íne, kde sú postihnuté deti a taktiež kolektív je tam stmelený.
Rodi ia idú robi petíciu a chcú využi všetky možnosti, aby k rušeniu tejto škôlky nedošlo.
P. Bar ák sa vyjadril, že úrad nerozhoduje, len navrhuje a rozhoduje mestské zastupite stvo a jeho poslanci sa
budú touto záležitos ou zaobera . Na najbližšie zasadnutie MsZ, ktoré sa bude kona 5.5.2003 nie je tento návrh
zaradený v programe a do alšieho MsZ sú 2 mesiace. Poslanci si vyžiadajú materiály a osobne bude informova
zástupcov rodi ov v tejto veci. Nemyslí si, že je potrebná petícia a so zástupcami rodi ov bude v kontakte .
Ing. Boc poznamenal, že Ing.
3. Požiadavky lenov VM

iernik konal nekompetentne a ob anom by mal v tejto veci napísa odpove .

Západ

P. Bar ák:
- poprosil mestskú políciu o reštrikciu na ul. Na kamenci.
- o sa týka detských ihrísk na Zámostí, konkrétne na Obchodnej ulici, požiadal, aby sa tam išlo ihne kosi .
Ing. Boc upozornil, že za iernym mostekom na Ul. V. Roya sa vybudoval chodník, je tam novostavba (kde býva
p. Kokodi ová), ku ktorej však nebol urobený vjazd do dvora. Požiadal MHT o nápravu.

P. Poruban upozornil, že v Zlatovciach presne nad vchodom do materskej škôlky je vysunutá škridla, ktorá môže
na niekoho spadnú , preto požiadal o jej odstránenie.
Ing. Spa ek zodpovedal, že materské školy má v správe m.r.o. Školské zariadenia, preto bude o tom informova
Ing. iernika.
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 2.5.2003 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome Záblatie.

Martin Bar ák
predseda VM Západ
D a: 13.5.2003
Zapísala: Renáta Špaleková, 9.5.2003

