Záznam
zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca dňa 13.09.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úprava rozpočtu na rok 2012.
2. Prerokovanie poţiadaviek občanov.
3. Rôzne.
K bodu 1
Komisia bola oboznámená s II. zmenou rozpočtu na rok 2012.
635 006 Údrţba budov, objektov:
Zvýšenie rozpočtu o 10 000,- eur. Presun z poloţky 641 001 Transfer príspevkovej
organizácii MPS Čadca. Opravy miestnych komunikácií Čadca Vojty a Husárik – spoluúčasť
Lesy SR, š.p. Tieto opravy zabezpečuje Mesto Čadca.
641 001 Transfer príspevkovej organizácii MPS Čadca - zvýšenie rozpočtu na úseku dopravy
o 3624,- eur.
Doprava:
 Navýšenie o 50 000,-eur na zabezpečenie zimnej údrţby. Prekročenie rozpočtu z dôvodu
nepriaznivých klimatických podmienok v zimnom období 2011/2012,
 Zníţenie o 40 000,- eur pri opravách MK, z toho presun 10 000,-eur na poloţku 635 006.
 Zníţenie o 2 376,-eur pri dopravnom značení. Presun do kapitálových transferov (radar na
meranie rýchlosti),
 Navýšenie o 15 000,-eur pri opravách autobusových čakárni – zrekonštruovali sa čakárne
U Krasňana a U Sedliaka 1,2,
 Zníţenie o 14 000,-eur pri parkoviskách,
 Zníţenie o 5 000,-eur pri oprave MK Horelica U Bargarov

K bodu 2
Komisia prerokovala poţiadavky na osadenie dopravného značenia:





Komisia doporučuje osadenie spomaľovacieho prahu na ulici Rázusovej (prepojka
s ulicou SNP) po odsúhlasení konkrétneho miesta osadenia s obyvateľmi rodinných
domov,
Ţiadosť Ľudovíta Vojára, J. Kollára 1493 o zníţenie rýchlosti na ul. J. Kollára –
komisia doporučuje osadenie DZ B31a (Najvyššia dovolené rýchlosť 30 km/hod)
a navrhuje osadenie dopravnej značky P2 (Stoj, daj prednosť v jazde) v kriţovatke
ulíc Rázusova Kollárova v smere od ZŠ Rázusova)
Ţiadosť Ing. Petra Ondrašinu, U Hluška 2390 o úpravu krajnice. Komisia nemá
námietky k úprave krajnice MK v osade Kýčerka. Úprava spočíva v osadení
sklopených obrubníkov do súkromného pozemku č.p. C KN 3225 bez zásahu do
spevnenej vozovky.
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Ţiadosť Ing.arch. Vladimíra Macuru, Okruţná 110, Čadca o zrušenie spomaľovacích
prahov na ul. J. Kollára z dôvodu zvýšenia spotreby pohonných hmôt. Komisia
nesúhlasí s odstránením spomaľovacích prahov.

Komisia prerokovala poţiadavky na vyhradenie parkovacích miest pre osoby s ťaţkým
zdravotným postihnutím:





Anna Kellnerová, Okruţná 106/53 – komisia odporúča vyhradenie parkovacieho
miesta pri bl. 17 na sídlisku Kýčerka (pozdĺţne parkovanie pri bloku),
Oľga Markuljáková, A. Bernoláka 2588 - komisia odporúča vyhradenie parkovacieho
miesta na ul. A. Bernoláka (pozdĺţne parkovanie na MK medzi blokmi 7 a 8),
Rudolf Jantulík, A. Bernoláka 2615 - komisia odporúča vyhradenie parkovacieho
miesta na ul. A. Bernoláka (pozdĺţne parkovanie na MK pred bl. 2615),
František Tremboš, A. Bernoláka 2610 (blok 38)- komisia odporúča vyhradenie
parkovacieho miesta na ul. A. Bernoláka (kolmé parkovanie pri vchode 38B, ostane
prechod šírky 1,5 m).

Komisia prerokovala ţiadosť firmy UNITRANZ-TECH, s.r.o. na vyhradenie parkovacích
miest na Ul. Športovcov pre tri autobusy. Komisia súhlasí s vyhradením troch parkovacích
miest a vyrubením dane za uţívanie verejného priestranstva podľa platného VZN.
Komisia prerokovala poţiadavky na opravy miestnych komunikácií:
 Štefan Lariš, Rieka u Rebroša 2053 – opakovaná ţiadosť o zabezpečenie krajnice.
Komisia odporúča z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zahrnúť realizáciu
zvodidiel do návrhu rozpočtu na rok 2013,
 Peter Targoš, Čadečka u Hapčáka 601, Miroslav Škorvánek, Čadečka u Hapčáka1737ţiadosť o opravu prístupovej komunikácie v Čadečke u Hapčáka. Komisia odporúča
zaradiť opravu komunikácie do návrhu rozpočtu na rok 2013,
 Veronika Kučáková, Rieka u Rebroša 828 – opakovaná ţiadosť o opravu schodov
a chodníka. Komisia odporúča zrealizovať v roku 2012 nevyhnutnú opravu
poškodených schodov.
 Verona Vraňáková – ţiadosť o opravu účelovej komunikácie k prevádzke Podkova na
sídlisku Kýčerka. Cesta má nespevnený povrch a pri zásobovaní prevádzky ako i pri
búrkach dochádza k znečisteniu Okruţnej ulice zeminou a kamenivom. Komisia
odporúča vyzvať majiteľa prevádzky na spevnenie účelovej komunikácie.
 Smart reality, spol. s.r.o. Čadca – ţiadosť o doplnenie verejného osvetlenia na
chodníku na Mierovej ulici za Bytovým domom s.č. 2667/1A. Komisia odporúča
prostredníctvom správcu verejného osvetlenia zistiť moţnosti napojenia a realizácie
verejného osvetlenia a podľa finančných moţností Mesta Čadca zrealizovať osadenie
dvoch svietidiel.
 Obyvatelia Horelice, časť U Drláka – ţiadosť o vybudovanie priepustu na MK
U Drláka. Komisia súhlasí s vybudovaním priepustu.
Komisia prerokovala ţiadosti firiem AGE Tech, s.r.o. Čadca, Justína Vileţínska V+V,
a Speed poker, s.r.o. o povolenie vjazdu do historickej časti mesta – Malej ulice. Komisia
súhlasí s vydaním povolenia na vjazd do pešej zóny na skúšobnú dobu 1 mesiac pre dve
vozidlá firmy AGE Tech, s.r.o. – piatok od 12.00 hod do 16.00 hod z dôvodu rozvozu
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zásobovanie pre vozidlá nad 6 ton a na odvoz zakúpeného tovaru obdobne ako firme AGE
Tech, s.r.o.– dve vozidlá v priebehu týţdňa od 12.00 hod do 16.00 hod.
Firme Speed poker, s.r.o. komisia neodporúča vydať povolenie na parkovanie šiestich
vozidiel na Malej ulici. V pešej zóne môţu vozidlá parkovať len na označených parkoviskách.

K bodu 3
Mgr. Michal Duraj – ţiada o vypracovanie prevádzkového poriadku taxisluţby a jeho
prerokovanie s prevádzkovateľmi taxisluţby na území Mesta Čadca.
Komisia ţiada prerokovať s COOP Jednota Čadca nepriaznivú dopravnú situáciu na vjazde
na parkovisko supermarketu TEMPO z Moyzesovej ulice.
Zapísal: Ing. Gonščák – sekretár komisie

