
ZÁZNAM 
z mimoriadneho zasadnutia VM�  SEVER 

 
konaného d�a  30.10.2003  
 
Prítomní: pod�a prezen�nej listiny 
 
D�a 30.10.2003 sa z iniciatívy predsedu a �lenov VM� SEVER zišiel výbor na mimoriadnom 
zasadnutí.  
 
Program: 
1. Priority investi�ných akcií pre Rozpo�et Mesta 2004  na území Mestskej �asti SEVER 
2. Rôzne 
 
Predseda p. Babi� otvoril zasadnutie a informoval o smerovaní a zmysle rokovania.  
Ing. Petrtýl odporu�il oddeli� investície od nákladov na údržbu a prevádzku 
Ing. Liška: odložme �ísla a bavme sa o systémovosti 
  
Cie�om ur�enia priorít bolo definova� a doplni� investi�né akcie zaradené do rozpo�tu Mesta 
na rok 2004 a oddeli� náklady na údržbu a prevádzku, ktoré budú v roku 2004 financované z 
rozpo�tu Výboru Mestskej �asti SEVER pre rok 2004. V diskusii schválili prítomní poslanci 
okrem akcií, ktoré obsahuje terajší návrh rozpo�tu, tieto investi�né akcie ako prioritné: 
 
- 1. Športovo-oddychová dráha Tepli�ka - vyasfaltovanie a úprava chodníka na hrádzi pri 

Tepli�ke v �asti Ulica Armádna po Opatovú ako športovo rekrea�nej zóny s umiestnením 
lavi�iek a osvetlenia po celej d�žke.  ( informuje Babi� ) 

- 3.  Statická doprava Siho�  III.   ( informuje Babi� ) 
- 4.  Športovo-rekrea�ný areál VII. ZDŠ  Hodžova ulica   ( informuje Babi� ) 
- 5.  Rekonštrukcia a dobudovanie parku Rázusova ulica   ( informuje  Dr. Laborecká ) 
- 6.  Statická doprava Siho� III.    
-    7.  Sie� Mestského rozhlasu   Kubrá, Opatová     ( informuje  Ing. Závodská ) 
 
VM� Sever žiada právny odbor MsÚ o analýzu prevádzky mestského rozhlasu a žiada MHT 
o technický popis inštalácie a prevádzky. 
 
2.   Rôzne: 

Na zasadnutie VM� sa na vlastnú žiados� dostavil pán Martiška vo veci riešenia  
      Žiadosti o inštalovanie nafukovacej haly na tenisových dvorcoch - ulica  
      Považská. Odbor životného prostredia túto žiados� zamietol. Predseda VM� p.  
      Babi� zvolal na 6.11.2003 o 16.00 hod.  stretnutie �lenov VM� s ob�anmi  
      predmetnej lokality. Na základe tohoto stretnutia sa VM� k výstavbe nafukovacej  
      haly vyjadrí. Na toto stretnutie pripraví p. Martiška zmluvu so ZDŠ  Hodžova ulica  
      o poskytovaní tenisového areálu pre hodiny telesnej výchovy žiakov VII. ZDŠ  
      ako aj o využívaní areálu mládežou vo vo�nom �ase. 
 
- VM�  žiada od finan�nej komisie  informáciu o metodike rozde�ovania finan�ných 

prostriedkov pre rozpo�et VM� na rok 2004. 
-  



- Predseda VM�  p. Babi� informoval o kontrolnom dni na stavenisku Statická doprava 
Siho� IV. Práce sa neuskuto�nili v plnom rozsahu. Nenaplnil sa po�et parkovacích boxov. 
Zápis z kontrolného d�a je prílohou tejto zápisnice. 
             VM�  žiada ozna�i� parkovacie boxy vyhradené pre imobilných ob�anov na ulici 
Pádivého  ( na každej strane po jednom ) 
             VM�  žiada vybudovanie bezbariérového prístupu z hrádze k obom stranám 
Pádivého ulice. 

                   VM�  �akuje za pracovníkom MHT za ochotu a ústretovos� pri  
      operatívnom riešení úprav pri realizácii akcie 
 
- Modernizácia železni�nej trate 
                   Poslanci VM� sa zhodujú v hodnotení doterajšieho vývoja riešenia tejto      
      pre mesto Tren�ín a jeho obyvate�ov, závažnej problematiky takto: kroky zo  
      strany Mesta sú netransparentné a rozhodnutia nie sú diskutované s poslancami.  
      MsZ. Neboli dodržané a naplnené uznesenia Komisie dopravy a uznesenie  
      Mestsej rady. Z toho dôvodu   
                    VM�  SEVER odporú�a na základe poznatkov riešenie   
      modernizácie železni�nej trate mimo obývané �asti mesta a žiada orgány  
      Mesta pracova� na naplnení tohoto rozhodnutia.  
                    VM�  SEVER navrhuje Mestskému zastupite�stvu prija� k tejto  
      problematike v �o najkratšom �ase definitívne a záväzné stanovisko.     
 
 
 
Zapísal   Ján Babi� 
 
 
                                                                            Ján Babi�, predseda  VM� 
      
V Tren�íne  30.10.2003             
 
 


