
Z á z n a m 

zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca    dňa   04.06.2013 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Rozpočet na rok 2013. 
2. Návrh VZN o prevádzkovaní taxislužby. 
3. Prerokovanie požiadaviek občanov.  
4. Rôzne. 

K bodu 1 

     Komisia bola oboznámená so schváleným rozpočtom na rok 2013 na úseku dopravy. Bolo 
konštatované, že schválené finančné prostriedky na zimnú údržbu boli vyčerpané. Pri úprave 
rozpočtu je potrebné zvýšiť rozpočet na túto položku. 

K bodu 2 

     Mesto Čadca na základe zmeny legislatívy (nový zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, 
vykonávacia vyhláška č. 124/2012 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave) 
vypracovalo návrh nového VZN o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Čadca.  

     Mesto v zmysle § 44 pís. f)  zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení zmien a 
doplnkov určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci. Mesto Čadca na základe doručených 
žiadostí prevádzkovateľov taxislužby o určenie stanovíšť pre vozidlá taxislužby navrhuje 
rozšírenie o 2 miesta na parkovisku na Ul. Rázusovej.  

     Komisia s predloženým návrhom súhlasí okrem čl. 2, ods. 1 VZN. Z dôvodu dostatočného 
počtu stanovíšť v centre mesta neodporúča rozšírenie o 2 miesta na parkovisku na Ul. 
Rázusovej. Prevádzkovatelia taxislužby môžu využívať stanovište taxislužby na Staničnej 
ulici.  

K bodu 3 

      
Komisia prerokovala požiadavky občanov na opravy miestnych komunikácií: 

• Opakovaná žiadosť Veroniky Kučákovej, Rieka 828 o opravu chodníka v lokalite 
Čadca – Rieka u Rebroša. V roku 2013 bola v komisii dopravy odsúhlasená oprava 
chodníka. Mesto v  liste zo dňa 20.09.2012 požiadalo Mestský podnik služieb Čadca 
o opravu chodníka. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa práce 
nezrealizovali.  



• Opakovaná žiadosť Štefana Lariša, Rieka 2053 o zabezpečenie krajnice miestnej 
komunikácie. Komisia dopravy sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 13.09.2013 
odporučila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zahrnúť realizáciu zvodidiel 
do návrhu rozpočtu na rok 2013. Komisia neodporúča realizáciu bezpečnostných 
zvodidiel na tomto úseku  z dôvodu vysokých finančných nákladov.   

• Žiadosť Vladimíra Slučiaka, Kýčerka bl. 9A, SNP, Čadca o opravu schodov pred 
vchodom. Stavebné konštrukcie resp. vstupné objekty, ktorými sa prekonáva výškový 
rozdiel medzi úrovňou upraveného terénu a úrovňou vstupných priestorov bytového 
domu (predložené schodiská, rampy, mostíky, a pod.) , ktoré slúžia výlučne ich 
vlastníkom resp. užívateľom a bez ktorých sa nedajú tieto bytové domy užívať sú 
spoločnými časťami bytového domu. Opravy a údržbu spoločných častí domu si 
musia zabezpečiť ich vlastníci na vlastné náklady a v zmysle zmluvy o výkone správy 
v súčinnosti so správcami.   

• Žiadosť Jany Slovákovej, Čadečka, U Hľuzy 2496, Čadca o opravu cesty a 
vybudovanie oporného múru príp. obrubníkov na prístupovej komunikácii. Komisia 
odporúča zahrnúť celkovú opravu cesty do návrhu rozpočtu na rok 2014. 

• Žiadosť Jozefa Kozeleka, Milošová 460, Čadca o opravu prístupovej cesty k rodinným 
domom v miestnej časti U Kadluba. Komisia súhlasí s úpravou komunikácie 
vyfrézovaným materiálom. 

• Žiadosť Vilmy Ďuriškovej, Podzávoz U Kadluba 1989 o úpravu cesty po budovaní 
vodovodu a kanalizácie v dĺžke cca 70 m. Komisia odporúča zahrnúť celkovú opravu 
cesty do návrhu rozpočtu na rok 2014. 

• Žiadosť Ľudmily Jakubčíkovej, Horelica U Haľamy 26, Čadca o uloženie 
kanalizačného potrubia do otvorenej priekopy. Komisia neodporúča vybudovanie 
kanalizácie. 

• Žiadosť chalupárov o úpravu cesty k rekreačným objektom v osadách Vojty U Janšča, 
U Burdy, U Mela a U Murča. Komisia neodporúča opravu prístupovej komunikácie, 
nakoľko tieto cesty nie sú zahrnuté v sieti miestnych komunikácií mesta. 

• Žiadosť Stanislava Škorvánka, Horelica U Hlubiny 360, Čadca o úpravu prístupovej 
komunikácie k rodinným domom v dĺžke cca 120 m. Komisia odporúča zahrnúť 
celkovú opravu cesty do návrhu rozpočtu na rok 2014 a v roku 2013 vyspraviť výtlky 
na  komunikácii kamenivom (výfrezom).  

• Žiadosť Milana Beleša, Horelica U Nemčáka 368, Čadca o vyspravenie 25 m 
komunikácie v mestskej časti U Nemčáka. Komisia odporúča vyspraviť výtlky na 
ceste, ktorá vedie k chodníku popod preložku cesty I/11. 

Komisia prerokovala požiadavky na osadenie dopravného značenia: 

• Žiadosť Bc. Marty Franekovej, Milošová Megoňky 1738, Čadca o osadenie 
dopravného značenia B 24 (2,40)  B 23 (2,20) na miestnej komunikácií v lokalite 
U Tlelky z dôvodu, že jestvujúca cesta je úzka a prechádzajúce nákladné vozidlá 
poškodzujú hospodársku budovu. Komisia súhlasí s osadením dopravného značenia. 

• Žiadosť obyvateľov bl. 2591 o povolenie vyhradených parkovacích miest. Komisia 
súhlasí s vyhradením dvoch pozdĺžnych parkovacích miest pred križovatkou.  



• Žiadosť Pavla Krála, Čadečka 1459, Čadca o vybudovanie cestnej svetelnej 
signalizácie na priechode pre chodcov na ceste I/11 v križovatke s cestou III/01159 do 
Čadečky. Správca cesty I/11 Slovenská správa ciest, IVSC Žilina svetelnú 
signalizáciu nevybuduje. Všetky náklady na projekt, realizáciu a následnú prevádzku 
svetelnej signalizácie musí zabezpečiť Mesto Čadca. V súčasnosti na takto finančne 
náročnú stavbu mesto nemá finančné prostriedky. Pred školským vyučovaním a po 
ňom zabezpečujú priechody pre chodcov príslušníci mestskej polície. Taktiež je 
zabezpečený dovoz a odvoz žiakov z Milošovej autobusmi MHD. 

• Žiadosť Dagmar Vavřinovej, Okružná 2981 Čadca o označenie parkoviska pre 
obyvateľov bytového domu 2981 na ul. Okružnej v Čadci alebo prenajatie 
parkovacích miest. Komisia nesúhlasí s vyhradením parkoviska pre obyvateľov 
bytového domu. Podľa VZN o dani za užívanie verejného priestranstva Mesto Čadca 
na základe žiadosti určuje vyhradené parkovacie miesta. Mesto Čadca bude 
vyhradzovať parkoviská jednotlivým záujemcom v zmysle VZN.  

      Komisia prerokovala sťažnosť Ing. Jána Királyho, Horelica U Nemčáka 3, Čadca na 
vykonávanie zimnej údržby miestnej komunikácie. Pri odhŕňaní snehu sa radlicou odstránilo 
časť zeminy zo svahu na ktorom je vybudované oplotenie. Komisia odporučila, aby Mestský 
podnik služieb Čadca doplnil odstránenú zeminu.  

K bodu 4 

     Komisia  opätovne požaduje prerokovať možnosti vybudovania parkovacích domov 
z dôvodu nedostatku parkovacích miest na sídliskách. 

Zapísal: Ing. Gonščák – sekretár komisie                 Mgr. Michal  Duraj - predseda komisie 

    


