
Z á z n a m

zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca    dňa   20.04.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 

1. Prerokovanie zmien cestovného poriadku MHD Čadca.
2. Prerokovanie rozpočtu na rok 2011. 
3. Prerokovanie požiadaviek občanov. 
4. Rôzne.

K bodu 1

      Komisia prerokovala návrh zmien cestovných poriadkov v MHD Čadca. Dňa 28.03.2011 
boli tieto zmeny prerokované s poslancami MZ za jednotlivé mestské časti. K návrhu sa 
vyjadrila aj ZŠ s MŠ Podzávoz. So zmenami oboznámil členov komisie Ing. Jozef Šimčisko z 
SAD, a.s. Žilina, prevádzaka Čadca. Návrh obsahuje pripomienky a požiadavky občanov 
a zreálnenie jazdných dôb a časov jednotlivých spojov na základe výstupov z dispečerského 
lokalizačno-informačného systému a pripomienok vodičov jazdiacich na linkách MHD 
Čadca.
     Komisia nedoporučuje, aby  spoje č. 50 a 20, odchod zo zastávky Čadca, Čadečka, U Králi 
o 07.05 hod. sa posunuli o 5 min. skôr na 7.00 hod.
     Zmeny v cestovných poriadkoch budú realizované od 01.05.2011.

K bodu 2

     Komisia bola oboznámené so schváleným rozpočtom na rok 2011 na úseku dopravy. 
Oproti návrhu, ktorý bol prerokovaný na komisii dňa 16.02.2011 bol rozpočet znížený 
o 100 000,- eur.

K bodu 3

• Komisia prerokovala požiadavku firmy UNITRANZ-TECH, s.r.o. Čierne na 
parkovanie 4 autobusov na ul. Športovcov pri futbalovom štadióne. Komisia 
súhlasí za podmienky, že výnos z vybratej dane za užívanie verejného priestranstva 
bude použitý na výstavbu parkovísk a priestor na parkovanie bude vyznačený 
zvislým a vodorovným dopravným značením, 

• Komisia prerokovala požiadavku p. Poláka na osadenie DZ zákaz vjazdu do 
prímestskej časti Drahošanka. Komisia nedoporučuje osadenie DZ.

• Komisia prerokovala požiadavky občanov na opravy miestnych komunikácií. 
(Katarína Truchlíková, Horelica u Veščary č. 398, Radoslav Gábor, Horelica 
u Mravca 138, Veronika Berčáková, Horelica u Berčáka 412, Eva Máčiková,  Ľ. 
Janotu 2567/15, Ľubomír Cyprich, Bukov 2175, rod. Bulejová a spol. Bukov, Ing. 
Milan Liščák, M.R.Štefánika 2618 – oprava chodníka)  Zástupca Mestského 
podniku služieb Čadca uviedol, že podľa schváleného rozpočtu na rok 2011 nie je 



možné zahrnúť tieto požiadavky na realizáciu. Všetky  požiadavky budú predložené 
do návrhu rozpočtu na rok 2012. Komisia navrhuje, aby sa požiadavky na opravy 
MK zoradili podľa dátumu žiadosti.
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K bodu 4

• Komisia opätovne žiada, aby aspoň 50 % z výnosu za vyhradené parkoviská bolo 
použité na budovanie nových parkovísk.

• Komisia prerokovala informatívnu správu k vyhodnoteniu zimnej údržby 2010/2011.
• Komisia žiada, aby  Mesto Čadca začalo s prípravou výstavby hromadných garáži na 

sídliskách Kýčerka a Žarec. Na nasledujúcu komisiu predložiť ponuky firiem, ktoré 
budujú takéto parkoviská.

• Pri čistení jednotlivých ulíc v meste umiestniť v predstihu dočasné dopravné značenie, 
ktoré by zabezpečilo vypratanie ulice od vozidiel na nevyhnutný  čas čistenia a 
zametania.

• Komisia bolo oboznámená s prechodom na digitálne vysielanie televízie v meste 
Čadca. Od 2.5.2011 bude vypnutý  analógový  signál II. programu STV z televíznych 
prevádzačov Čadca I (Briava), Čadca II (Krkošky) a Čadca III (Líšky). Zapnutie 
digitálneho vysielania v meste Čadca je plánované na 29.6.2011. Od 31.8.2011 bude 
vypnutý analógový signál I. programu STV. Od 31.12.2011 analógový  signál TV 
Markíza.   

 

Zapísal: Ing. Ferdinand Gonščák, sekretár komisie


