ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Sever, konaného d a 28. októbra 2002 na Mestskom úrade v Tren íne
Prítomní:
Neprítomný :
Janka Fabová
MUDr. Pavol Sedlá ek - osp.
PhDr. Mária J. Jablonská
Ján Babi - osp.
Marta Blahová Vladimír
Vladimír Novotný - osp.
Novotný
Miloslav Michal ík
Alexander Kollár
Ladislav Nebus
Ing. Katarína Hegerová
Miloslav Michal ík
ubomír Dobiaš
Ing. Gabriela Vanková, garant
VM Sever
Renáta Špaleková,
zapisovate ka

P. Janka Fabová, predsedky a VM
riadil nasledovným programom:

Sever, privítala všetkých prítomných a otvorila zasadnutie výboru, ktorý sa

P r o g r a m:
1. Kultúrne podujatia na rok 2003
2. Žiados MHT, m.p.o. a požiadavky lenov VM Sever
3. Žiadosti
4. Návrh rozpo tu Mesta Tren ín na rok 2003 – I. ítanie
5. Rôzne

1. Kultúrne podujatia na rok 2003
P. Fabová uviedla, že o sa týka 70. výro ia založenia folklórneho súboru Kubran, malo by ís o 3-d ovú akciu v
auguste 2003 s tým, že by sa pozvali 3 folklórne družobné súbory a urobilo sa urobilo aj folklórne vystúpenie na
námestí v Kubre.
o sa týka roka profesora Hlavá a pri príležitosti 100. výro ia narodenia, ide o významnú osobnos pre Kubranov
i ostatných ob anov, rok by sa zahájil 3.12.2002 a po as roka by sa urobila jedna akcia, kde by sa prizvali aj jeho
študenti, tí, o založili nadáciu prof. Hlavá a a rodina prof. Hlavá a.
Ing. Ku erka, riadite TKPA, informoval, že TKPA mala problémy s distribútorom INFO, ale už sa situácia zlepšia,
avšak požiadal, ak by sa vyskytli nejaké problémy, ke že sa budú roznáša rôzne papiere ku komunálnym
vo bám, aby mu ob ania volali na jeho telefónne ísla: pevná linka – 7435 193, mobil – 0903 904 260.
Doplnil, že je spracovaný Plán kultúrnych podujatí na rok 2003, ak by boli zo strany ob anov nejaké podnetné
zaujímavé návrhy v oblasti kultúry, aby sa tieto informácie dostali na TKPA.
PhDr. Jablonská sa spýtala, i môžu ob ania tieto námety dáva do prie inku TKPA, ktorý sa nachádza na
podate ni MsÚ.
Zárove po akovala TKPA za ve mi krásnu spoluprácu pri zabezpe ovaní a realizácii Výstavy ru ných prác žien
z Tren ianskeho kraja.
Ing. Ku erka zodpovedal, že ob ania môžu dáva svoje námety v oblasti kultúry do prie inku TKPA na MsÚ.
P. Fabová informovala, že v rámci m. . Sever nezaznamenala teraz žiadne problémy s distribúciou INFO.
P. Blahová poznamenala, že na ostatnom zasadnutí MsZ bolo schválené VZN o podmienkach držania psov v
meste Tren ín, požiadala, aby v INFO boli zverejnené dôležité informácie pre ob anov v tejto veci.
Ing. Ku erka pris úbil, že požiada p. Hen elovú, aby to pripravila a uviedla v INFO aj kontakt na kompetentnú
osobu z MsÚ, na ktorú by sa mohli udia obraca , ak by sa chceli bližšie informova vo veci VZN o podmienkach
držania psov v meste Tren ín.

2. Žiados MHT, m.p.o. a požiadavky lenov VM

Sever

Ing. Zav el, riadite MHT, predložil žiados MUDr. Vladimíra Dobiaša o rozšírenie priestorov Relaxcentra –
Neurologickej ambulancie, Mládežnícka 4, Tren ín o miestnos , v projektovej dokumentácii pod íslom 311 z
dôvodov rekonštrukcie priestorov, rozšírenia a skvalitnenia rehabilita ných služieb.
VM Sever hlasovaním 6 za odporu il vyhovie žiadosti MUDr. Vladimíra Dobiaša, v zmysle predloženej
žiadosti.
PhDr. Jablonská upozornila, že na Holubyho nám. MHT vysadilo cany do kruhu, avšak asi pre 3 týžd ami do
tohto kruhu niekto vliezol a prespával tam, ostal po om neporiadok, preto odporu ila zasadi tam nejaké nižšie
kvety, aby sa tam nedalo schova .
Ing. Zav el zodpovedal, že cany už nie sú na Holubyho nám., MHT tam teraz zasadilo sirôtky, na budúci rok sa
bude MHT snaži tam urobi výsadbu iným spôsobom.
P. Kollár po akoval MHT za opravené vysprávky na Sihoti a predložil alšiu fotodokumentáciu, kde sa
nachádzajú jamy, ktoré treba opravi . Upozornil, že st pik na hrádzi pri zberných surovinách na Žilinskej ul. niekto
odpílil, dal na zváženie osadi tam nejaký ve ký balvan.
P. Blahová sa spýtala, o s opadaným lístím na Sihoti.
Ing. Zav el zodpovedal, že MHT opadané lístie zhrabáva a odváža.
Ing. Hegerová upozornila, že vodi linky . 21 niekedy nezoberie všetky deti do autobusu, nechá ich stá na
zastávke a deti sa nemajú ako dosta do školy a už sa aj stalo, ke vodi nezastavil na zastávke vôbec. Je
potrebné, aby miesto malého autobusu ráno jazdila harmonika alebo školský autobus.
P. Fabová požiadala zabezpe i orezanie suchých konárov lipy na cintoríne Kubra v sú innosti s OŽP pri istení
hradného brala, inak to nie je technicky možné (horolezci).
Ing. Vanková pre ítala požiadavky p. Babi a, ktorý ich odovzdal v písomnej forme:
Pre Ing. Švajdleníka, oddelenie ŽP a SP MsÚ:
1. Mám výhrady vo i obsahu i spôsobu odpovedí na moje interpelácie, týkajúce sa pripomienok a žiadostí
prednesených na zasadnutiach VM Sever a MsZ. Žiadam konštruktívny prístup namiesto vzdorovitého
(arogantného) tónu a nezmyselných výhovoriek.
Pred viac ako týžd om som upozornil na poškodenie – znefunk nenie zábran vjazdu automobilov na hrádzu pri
potoku Tepli ka v oblasti Sihote III. a IV.
Nako ko sa doterajšie riešenie zábran vjazdu automobilov na hrádzi pri potoku Tepli ka na Sihoti III. a IV. ukázalo
neú inné – zlá konštrukcia, žiadam:
- zábranu umiestni pri vchode do bývalého priestoru Zberu druhotných surovín – zabráni príjazdu na hrádzu zo
Žilinskej ulice
- zábranu previes z materiálu, zodpovedajúcemu ú elu – rúry o priemere 100 mm, stredný kolík vy ahovací.
Zárove žiadam do termínu najbližšieho zasadnutia MsZ, vy ísli doterajšie náklady na konzultácie, návrh a
realizáciu vylú enia jazdy automobilov na hrádzi pri potoku Tepli ka.
2. Žiadam rieši priechod pre chodcov na Považskej ul. k autobusovej zastávke pri križovatke s ulicou
Gagarinova. Vysvetlenie, že prechádza cez priechody pre chodcov je nebezpe nejšie ako prechádza mimo nich
je prinajmenšom neprijate né. PROSÍM RIEŠI !
3. Žiadam odstráni parkovacie miesta vyzna ené v križovatke cesty Považskej a Žilinskej. Táto i tak nepreh adná
križovatka sa umiestnením vyzna enia parkovacích boxov stala úplne nepreh adnou pre vozidlá prichádzajúce v
smere od Zimného štadióna. Okrem toho, nevidím žiadny dôvod pre rozširovanie parkovacích miest týmto
smerom. RIEŠI OKAMŽITE!
4. V súvislosti so zlepšením plynulosti dopravy v meste, žiadam o zrušenie tla idlového systému priechodu pre
chodcov na ul. Bratislavská. Tento systém sa zneužíva (hlavne mladistvými), ím sa v ase dopravnej špi ky
asto prerušuje plynulý pohyb ú astníkov cestnej premávky v oboch smeroch. Navrhujem riešenie blikajúcim
výstražným oranžovým svetlom a ozna ením priechodu pre chodcov.

Pre Ing. Kalafúta, riadite a MHT:

1. Na hrádzi pri Tepli ke v celej jej d žke – od vodnej elektrárne po most pri krytej plavárni sú rozbité a nefunk né
svetlá verejného osvetlenia. Prosím rieši .
2. Žiadam opravu povrchu cesty – odbo ky z Opatovskej cesty k Materskej škôlke. Táto závada je neúnosná a
nebezpe ná, pretože od kolies automobilov odskakujú úlomky zvetralého asfaltu, ktoré ohrozujú pohyb detí v tejto
lokalite.
Tiež požiadal do bodu programu – Návrh rozpo tu mesta Tren ín na rok 2003, zaradi realizáciu „Riešenie
statickej dopravy“ (parkovacích miest) na Sihoti III. a IV. – ulica Pádivého.

3. Žiadosti
Ing. Vanková, vedúca majetkového oddelenia MsÚ, predložila nasledovné žiadosti:
1/ žiados Michala Marcináta o pred ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Tren ín a menovaným na
prenájmu pozemku parc. . 1531/145 ostatná plocha o výmere 35 m2, v k.ú. Tren ín, za ú elom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod predajným stánkom, na dobu do 31.12.2002. Vzh adom k tomu,
že bude kon i platnos nájomnej zmluvy, Michal Marcinát požiadal o jej pred ženie.
Odbor architektúry a Odbor ŽP MsÚ v Tren íne, odporú a pred ženie prenájmu pozemku na 5 rokov.
VM Sever hlasovaním 6 za odporu il prenájom pozemku parc. . 1531/145 ostatná plocha o výmere 35
m2, v k.ú. Tren ín na 5 rokov pre Michala Marcináta, v zmysle predloženého návrhu.

2/ žiados o prenájom nehnute nosti – pozemku v k.ú. Kubra na Opatovskej ul. parc. . 330/3, zast. plocha vo
výmere 448 m2 od SR – Slovenskej správy ciest, Správa a údržba Tren ín za ú elom výstavby chodníka ved a
cestnej komunikácie.
Odbor investícií MsÚ požaduje majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pre zaradenie investi nej akcie Mesta
Tren ín na realizáciu. Predaje pozemkov v sú asnej dobe SR – SSC Bratislava má pozastavené, preto prichádza
do úvahy len prenájom pozemku.
VM Sever hlasovaním 6 za odporu il prenájom nehnute nosti – pozemku v k.ú. Kubra na Opatovskej ul.
parc. . 330/3, zast. plocha vo výmere 448 m2 od SR – Slovenskej správy ciest, Správa a údržba Tren ín, v
zmysle predloženého návrhu.

3/ žiados o predaj nehnute nosti – pozemku v k.ú. Tren ín na Švermovej ul. a to as parc. . 1627/182 v
približnej výmere 22 m2 Ing. Brezovákovi s rodi mi a zostávajúcu as pozemku parc. . 1627/182 v približnej
výmere 6 m2 Eduardovi Beckovi s manželkou za ú elom majetkovoprávneho vysporiadania záhrady.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ predaj pozemku odporú ajú.
VM Sever hlasovaním 6 za odporu il predaj nehnute nosti – pozemku v k.ú. Tren ín na Švermovej ul. a
to as parc. . 1627/182 v približnej výmere 22 m2 Ing. Brezovákovi s rodi mi a zostávajúcu as
pozemku parc. . 1627/182 v približnej výmere 6 m2 Eduardovi Beckovi s manželkou, v zmysle
predloženého návrhu.

4/ žiados o predaj nehnute nosti – pozemku v k.ú. Kubra z parc. . 222 približnú výmeru 2000 m2 pre Gabriela
Martišku za ú elom výstavby športoviska – tenisových kurtov.
Odbor architektúry MsÚ predaj odporú a, zárove požaduje zaviaza žiadate a stara sa o zostávajúcu as
detského ihriska.
VM Sever hlasovaním 6 za odporu il predaj nehnute nosti – pozemku v k.ú. Kubra z parc. . 222
približnú výmeru 2000 m2 pre Gabriela Martišku s podmienkou odboru architektúry.

5/ žiados o predaj nehnute ností – pozemkov v k.ú. Tren ín parc. . 1508/4, zast. plocha vo výmere 90 m2 a
parc. . 1507/2, zast. plocha vo výmere 3 m2 nachádzajúcich sa na Železni nej ul. pre Jozefa Igaza, TLA IVÁ –
PAPIER za ú elom majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov.
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ predaj pozemku odporú ajú.

VM Sever hlasovaním 6 za odporu il predaj nehnute ností – pozemkov v k.ú. Tren ín parc. . 1508/4,
zast. plocha vo výmere 90 m2 a parc. . 1507/2, zast. plocha vo výmere 3 m2 nachádzajúcich sa na
Železni nej ul. pre Jozefa Igaza, TLA IVÁ – PAPIER, v zmysle predloženého návrhu.

6/ žiados spolo nosti O KO, s.r.o. so sídlom Halalovka 2370/3, Tren ín o prenájom pozemku parc. . 1531/146
o výmere 35 m2 v k.ú. Tren ín.
Na predmetný pozemok je uzatvorená nájomná zmluva medzi Mestom Tren ín a spolo nos ou DSD, s.r.o. za
ú elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod predajným stánkom, na dobu do 31.12.2002.
Kúpnou zmluvou zo d a 1.6.2002 sa vlastníkom predajného stánku stala spolo nos O KO, s.r.o. so sídlom
Halalovka 3, Tren ín, ktorá následne požiadala MsÚ v Tren íne o prenájom predmetného pozemku. V budúcnosti
uvažuje s rozšírením predajného stánku o terasu a s jeho estetickou úpravou z dôvodu, že v uvedenom stánku
chce prevádzkova rýchle ob erstvenie.
Odbor ŽP MsÚ d a 11.7.2001 odporu il pred ženie prenájmu pozemku na dobu 5 rokov.
VM Sever hlasovaním 6 za odporu il prenájom pozemku parc. . 1531/146 o výmere 35 m2 v k.ú. Tren ín
pre s.r.o. O KO, so sídlom Halalovka 2370/3, Tren ín na dobu 5 rokov, v zmysle predloženého návrhu.

4. Návrh rozpo tu Mesta Tren ín na rok 2003 – I. ítanie
VM Sever skonštatoval, že návrh rozpo tu mesta na rok 2003 – I. ítanie bol predložený na prerokovanie až
dnes. Neboli do neho zapracované pripomienky a požiadavky VM Sever napriek tomu, že boli dané v as, t.j.
24.9.2002 na svojom ostatnom zasadnutí.
Ing. Hegerová upozornila, že ul. 10. apríla je úplne rozbitá, je to už prašná cesta.
P. Fabová odporu ila, aby ob ania bývajúci na ul. 10 apríla si dali žiados o zmiernenie tvrdosti zákona, iže
požiadali o ú avu dane za stavby, ke že sa jedná o prašnú cestu.
P. Kollár sa vyjadril, že na Sihoti sa za 4 roky ni nespravilo.
Zárove VM Sever upozornil, že v návrhu rozpo tu na rok 2003 sa okrem akcie PD MK Niva, Opatová – 5
rodinných domov vo výške 75 tis. Sk (cena projektu), neuvažuje so žiadnymi investi nými akciami pre m. .
Opatová. Inžinierske siete k 7 rodinným domom – voda, plyn boli požadované pred 3 rokmi.
5. Rôzne
P. Fabová informovala o s ažnosti ob anov na prevádzku Hospodárskeho komplexu na ul. Niva – chov
ošípaných.
Na základe opakových s ažností ob anov k Hospodárskemu komplexu na ul. Niva – chovu ošípaných, VM
Sever neodporú a prevádzkovanie Hospodárskeho komplexu a odporú a odboru ŽP MsÚ, aby v zmysle toho
konal.
Taktiež VM upozornil, že prevádzkovanie Hospodárskeho komplexu nerieši parkovanie mechanizmov
využívaných pri podnikaní.
P. Janka Fabová, predsední ka VM
zasadnutie výboru.

Sever na záver po akovala všetkým prítomným za ú as a ukon ila

Janka Fabová, v.r.
predsedky a VM Sever
D a: 6.11.2002
Zapísala: Renáta Špaleková, 4.11.2002

