
Z á z n a m 

 
zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca    dňa   26.06.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 
1. Úprava rozpočtu na rok 2012. 

2. Prerokovanie poţiadaviek občanov.  

3. Rôzne. 

 
K bodu 1 

 

     Komisia bola oboznámená s plnením rozpočtu za I. polrok 2012. Rozpočet bol prekročený 

pri zimnej údrţbe komunikácií.   

 

K bodu 2 

 

 

 Ján Polák, Čadca, J. Kráľa 2482 – ţiadosť o úpravu poškodenej krajnice počas zimnej 

údrţby  MK v lokalite U Líšky a osadenie DZ Zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5 t. 

Osadenie DZ bude prerokované s OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom. 

Členovia komisie urobia obhliadku komunikácie, na ktorej sa určí spôsob sanácie 

poškodenej krajnice pri pozemku ţiadateľa (pozemok p.č. 10659 v k.ú. Čadca). 

 Ing. Branislav Tuchyňa, Čadca, U Hluška, SNP 737 ţiadosť o vybudovanie verejného 

osvetlenia na miestnej komunikácií v lokalite U Kyzka (Novostavby rodinných 

domov). V spracovanej projektovej dokumentácii rekonštrukcie verejného osvetlenia 

v Čadci je zahrnutý aj úsek uvedený v ţiadosti. Realizácia rekonštrukcie sa 

pripravuje.  

 Dagmar Ţilinčíková, Čadca, Jana Kollára 755 - ţiada o opravu panelového chodníka 

na ul. J. Kollára. Komisia odporúča zrealizovať v roku 2012 opravu poškodených 

častí panelového chodníka dobetónavaním. 

 Ţiadosť občanov miestnej časti Horelica U Beleša o celkovú rekonštrukciu 

a odvodnenie miestnej komunikácie u Beleša. Komisia odporúča ţiadosť zaradiť do 

návrhu rozpočtu na rok 2013. Členovia komisie upozornili na problém s odvodnením 

cesty a na rozdielne výšky podmuroviek oplotení. Rekonštrukciu realizovať po 

dohode všetkých vlastníkov nehnuteľností. 

 Zlatica Krištiaková, Čadca, Horná 2167 – ţiadosť o povrchovú úpravu MK za 

potokom. Komisia odporúča v roku 2012 zrealizovať vyspravenie povrchu 

komunikácie kamenivom a do návrhu rozpočtu na rok 2013 zaradiť povrchovú 

úpravu cesty z asfaltobetónu. 

 Jozef Čarnecký, Čadečka 2911, Mgr. Ľubica Masnicová, Jozef Babuliak – ţiadosť 

o úpravu prístupovej komunikácie v miestnej časti Čadečka U Špindli (pri oplotení p. 

Čičku). Mestský podnik sluţieb Čadca vyspravil obaľovačkou časť panelovej cesty 

okolo oplotenia p. Čičku v mesiaci jún 2012. Celkovú opravu komunikácie vrátane 

odvodnenia komisia doporučuje zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2013. Miroslav 

Holúbek, Čadca, Podzávoz, U Krasňana 307 – ţiadosť o určenie DZ B1 Zákaz vjazdu 

s dodatkovou tabuľkou na parcely 1027/1 a 1027/2. Komisia nedoporučuje povoliť 



osadenie dopravnej značky zákaz vjazdu nakoľko komunikácia na týchto súkromných 

pozemkoch je verejná a nemal by sa obmedzovať vjazd vozidiel.  

 Ing. Peter Krištof, M.R. Štefánika 2618, ţiada o vybudovanie komunikácie v mestskej 

časti Drahošanka. Ţiadateľ vyčlenil časť zo svojej parcely na prístupovú 

komunikáciu. V darovacej zmluve sa Mesto Čadca zaviazalo vybudovať cestu. 

Komisia odporúča zrealizovať úpravu komunikácie v roku 2012 kamenivom 

a konečnú povrchovú úpravu zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2013.   

 Róbert Repčík, Čadca, Holého 7 – ţiadosť o umiestnenie spomaľovacieho prahu na 

ul. Hollého. Komisia odporúča vybudovanie stavebného spomaľovacieho prahu na 

tejto ulici po odsúhlasení OR PZ – Okresným dopravným inšpektorátom v Čadci.  

 Marián Lušňák, Hurbanova 2306, Ľubomír Plevko, Peter Buček – prevádzkovatelia 

taxisluţba na ul Hornej – ţiadosť na zmenu systému parkovania na vyhradených 

parkovacích miestach. Od 1.03.2012 je v platnosti nový zákon č. 56/2012 Z.z. 

o cestnej doprave. Mesto Čadca plánuje novelizovať Všeobecne záväzné nariadenie 

o prevádzkovaní taxisluţieb na území mesta Čadca podľa nového zákona. Návrh bude 

prerokovaný so všetkými prevádzkovateľmi taxisluţby v meste Čadca.          

 

K bodu 3 

 

 Ing. Ján Drobil – ţiada o umiestnenie dopravného zrkadla v kriţovatke ulíc Rázusová 

Gočárova (na budove TJ Lokomotíva Čadca),  presvetlenie dopravných značiek na Ul. 

J. Kollára a opravu poškodenej Kollárovej ulice (pod garáţami).  

 P. Vislocký - ţiada o vyspravenie miestnej komunikácie Kysucká cesta (vjazd z cesty 

I/11) 

 P. Beleš – ţiada o vyčistenie rigola okolo miestnej komunikácie v mestskej časti 

Horelica Na Breh (od mostného objektu na obchvate mesta po cestu I/11) 

 P. Roštár  -  ţiada o vybudovanie spomaľovacích prahov na ulici J. Kráľa a osadenie 

zákazových značiek na kritických miestach počas zimného obdobia (zabezpečenie 

zimnej údrţby). 

 

 

 

Zapísal: Ing. Gonščák – sekretár komisie 

    

 

 
 


