
Z á z n a m 

zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca    dňa   06.10.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Vyhodnotenie zimnej údržby 2014/2015. 
2. Mestský operačný plán zimnej údržby 2014/2015. 
3. Návrh rozpočtu na rok 2016. 
4. Prerokovanie požiadaviek občanov.  
5. Rôzne. 

K bodu 1 

      Komisia prerokovala informatívnu správu o vyhodnotení zimnej údržby 2014/2015.  
     Počas zimného obdobia 2014/2015 sa zabezpečovala zimná údržba na miestnych 
komunikáciách v meste Čadca od 1. decembra 2014 do 04. apríla 2015. Mechanizmami boli 
udržiavané komunikácie v priebehu 56 dní. Náklady predstavovali čiastku 172 948,- eur,  
z toho dodávatelia 28 481,90 eur, čo predstavuje 16,4 %. Na posyp komunikácií sa minulo 
940,4 ton drte a 127,2 ton soli. 

K bodu 2 

     Komisia prerokovala Mestský operačný plán zimnej údržby 2015/2016. Zimnú údržbu 
miestnych komunikácií v meste Čadca bude zabezpečovať Mestský podnik služieb Čadca 
podľa predloženého operačného plánu. 

K bodu 3 
     
     Členovia komisie boli informovaní o príprave rozpočtu na rok 2016. Svoje požiadavky do 
rozpočtu predložia na budúcom zasadnutí komisie. 

K bodu 4 

Komisia prerokovala požiadavky občanov: 
• Katarína Urbánková – Salón Katka žiada o riešenie dopravnej situácie na ul. Školskej.   

K bodu 5 
• Členovia komisie žiadajú riešiť CSS na križovatke pri Sventkovom dome 
• PaedDr. Jašurková žiada o opravu aut. zastávky u Rebroša a osadenie dopravného 

zrkadla. 
• Komisia prerokovala petíciu na osadenie spomaľovacích retardérov na ulici Okružnej 

v Čadci (križovatka s ul. SNP, LIDL). Komisia odporučila už v minulosti osadenie 
spomaľovacích prahov na Okružnej ulici. Požiadavka bola prerokovaná s OR PZ SR, 
ODI Čadca. Bolo odsúhlasené osadenie dopravného značenia zóny s dopravným 



obmedzením – znížením najvyššej povolenej rýchlosti. Po vyhodnotení dopravnej 
situácie ODI rozhodne o osadení spomaľovacích prahov. Komisia odporúča požiadať 
ODI o meranie rýchlosti v uvedenom úseku.      

Zapísal: Ing. Ferdinand Gonščák, sekretár komisie 

Pešia zóna – VZN cyklisti ? 


