Záznam
zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca dňa 16.09.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úprava rozpočtu na rok 2014.
2. Mestský operačný plán zimnej údržby.
3. Prerokovanie Doplnku k VZN o parkovaní a státí motorových vozidiel.
4. Prerokovanie požiadaviek občanov.
5. Rôzne.
K bodu 1
Komisia prerokovala II. zmenu rozpočtu na rok 2014 na úseku dopravy.
o 200,- eur - náklady na el. energiu pre parkovacie automaty.

Navýšenie

Navýšenie o 1000,- eur - náklady na údržbu a opravy miestnych komunikácií, DZ, VO
(škody pri dopravných nehodách).
1. Príspevok MPS Čadca pre úsek dopravy sa znižuje o 78 500 eur (presun do kapitálového
príspevku:
• Vysprávky - zníženie o 20 000,- eur a zvýšenie o 20 000,- eur (presun zo ŽP)
• Parkoviská – zníženie o 50 000,- eur, (presun do kapitálového príspevku 723005)
• Verejné osvetlenie – údržba – zvýšenie o 10 000,- eur,
• MK Horelica Na brehu – zníženie o 9 000,- eur, (presun do kapitálového príspevku
723005),
• MK Čadečka U Tomali - zníženie o 4 500,- eur, (presun do kapitálového príspevku
723005),
• Výmena výdrevy most BB Bukov – zníženie o 10 000,- eur,
• Dokončenie chodníka Kýčerka – kostol - zníženie o 7 000,- eur, (presun do
kapitálového príspevku 723005),
• Chodník bl. 26 – Chalúpkova ul. - zníženie o 4 000,- eur, (presun do kapitálového
príspevku 723005)
• Schody a chodník od bl. 17 na Chalúpkovu ul. - zníženie o 4 000,- eur, (presun do
kapitálového príspevku 723005)
Kapitálový príspevok
Čerpanie úveru na úseku dopravy vo výške 100 000,- eur (rozšírenie MK a vybudovanie
chodníka Rázusova ulica pri ZŠ, budovanie chodníkov a schodov na sídlisku Kýčerka, MK
Horelica U Sventka, MK Na brehu, MK Čadečka U Tomali, prístupová komunikácia k MŠ
Milošová, MK Milošová u Poláka, parkoviská
K bodu 2
Komisia prerokovala Mestský operačný plán zimnej údržby 2013/2014. Zimnú údržbu
miestnych komunikácií v meste Čadca bude zabezpečovať Mestský podnik služieb Čadca

podľa predloženého operačného plánu. Do zimnej údržby sú zahrnuté chodníky okolo
preložky cesty I/11 (malý obchvat).
K bodu 3
Komisia prerokovala návrh Doplnku č. 1 VZN o parkovaní a státí motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca č. 103/2009. Komisia
nemá námietky k navrhovanej úprave – doplneniu § 3 ods. 5 tohto VZN. Parkovacie miesto sa
vyhradí žiadateľovi, ktorý má trvalý pobyt v blízkosti parkovacieho miesta (najďalej pri
vedľajšom bloku).
K bodu 4
Komisia prerokovala požiadavky občanov:
• OSBD Čadca žiada o odvodnenie ulice J. Kráľa pred bytovým domom č.s. 2592.
Komisia odporúča vybudovať chýbajúcu dažďovú vpusť v roku 2014.
• Michal Melničák, Rieka č. 834, žiada o opravu schodov, osadenie žľabov a opravu
odvodňovacej mreže v mestskej časti Rieka u Rebroša. Komisia odporúča zrealizovať
v roku 2014 opravu schodov a odvodňovacej mreže. Do návrhu rozpočtu na rok 2015
zahrnúť uloženie žľabov.
• PETTIX s.r.o. Čadca žiada o vyspravenie prístupu k športovej hale na ulici
Športovcov. Komisia odporúča vyspraviť kamenivom priestranstvo pred vstupom do
prenajatých priestorov ubytovne.
• Ľudmila Klanduchová, Okružná 100/15, Čadca žiada o odpustenie dane za vyhradenie
parkovacieho miesta nakoľko p. Škorvágová je držiteľkou preukazu ZŤP S ako aj
parkovacieho preukazu a zdržiava sa väčšiu časť roka v jej byte. Komisia nesúhlasí
s odpustením dane z dôvodu, že p. Škorvágová nemá trvalý pobyt na ul. Okružnej.
• Rastislav Krupík, U Poláka 3069, Čadca žiada o povrchovú úpravu miestnej
komunikácie v dĺžke cca 40 m u Poláka. Komisia odporúča zahrnúť úpravu do návrhu
rozpočtu na rok 2015.
• Verona Tomaníková, U Tomali 516, Čadca žiada o opravu prístupovej cesty
k rodinnému domu, ktorá bola poškodená pri búrkach. Komisia odporúča zahrnúť
úpravu prístupovej cesty do návrhu rozpočtu na rok 2015.
• Ing. Andrea Tuchyňová, Chalúpkova 155, Čadca žiada o zabezpečenie povrchovej
úpravy prístupovej komunikácie na pozemkoch p.č. C KN 3817/4 a 3815/2 v k.ú.
Čadca. Komisia odporúča zahrnúť úpravu prístupovej cesty do návrhu rozpočtu na
rok 2015.
• Veronika Belešová, Podzávoz 3049, Čadca žiada o zrealizovanie povrchovej úpravy
prístupovej komunikácie k rodinným domom v mestskej časti Podzávoz u Ščureho.
Komisia odporúča zahrnúť úpravu prístupovej cesty do návrhu rozpočtu na rok 2015.
• Ing. Anna Mravcová žiada o odvodnenie MK a parkoviska pri obytnom dome č. 777
na Hurbanovej ulici. Komisia odporúča doriešiť odvodnenie v roku 2014 - osadiť
obrubník a vybudovať dažďovú vpusť.
• Jozef Krkoška, Dukelských hrdinov 753/32 žiada o opravu chodníka. Komisia
odporúča opraviť časť upadnutého chodníka na ul. Dukelských hrdinov.
• Katarína Kultánová, Okružná 152, 022 04 Čadca žiada o vyhradenie parkovacieho
miesta pre osobu s parkovacím preukazom (ZŤP). Komisia súhlasí s vyhradením
parkovacieho miesta (pozdĺžne státie pri bloku 152).

K bodu 5
Členovia komisie žiadajú o opravu MK v mestskej časti Bukov (p. Pánek, p. Bulej)
a vysprávku Kysuckej cesty.
Zapísal: Ing. Ferdinand Gonščák, sekretár komisie

