Záznam
zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca dňa 22.10.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Návrh rozpočtu na rok 2014.
2. Mestský operačný plán zimnej údržby na obdobie 2013/2014
3. Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
v meste Čadca.
4. Doplnok č. 2 VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.
5. Prerokovanie požiadaviek občanov.

K bodu 1
Komisia bola oboznámená s návrhom rozpočtu na rok 2014 na úseku dopravy. Členovia
komisie navrhujú doplniť návrh o opravu MK Horelica Na brehu, MK Čadečka u Tomali
a zábradlie na moste Horelica u Janka.
K bodu 2
Komisia prerokovala Mestský operačný plán zimnej údržby 2012/2013. Zimnú údržbu
miestnych komunikácií v meste Čadca bude zabezpečovať Mestský podnik služieb Čadca
podľa predloženého operačného plánu.

K bodu 3
Komisia prerokovala návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách v meste Čadca. Mesto Čadca na základe zmeny legislatívy (novela zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách – cestný zákon) vypracovalo návrh nového VZN
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v meste Čadca.
Podľa § 6a cestného zákona môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky
miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa tým neohrozí
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Takto vymedzené úseky
miestnych komunikácií musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými
značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení sa stanovuje výška úhrady za dočasné
parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
K bodu 4
Komisia prerokovala návrh doplnku č. 2 VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.
Komisia nemá námietky k navrhovanej úprave - zníženiu sadzieb dane za stavebné zariadenie

a trvalé parkovanie na sídliskách.

K bodu 5

Komisia prerokovala požiadavky občanov na opravy miestnych komunikácií:
• Žiadosť Miroslava Tomeka, Rieka u Krkošky 2748 o opravu MK v osade u Krkošky. .
Komisia odporúča zahrnúť celkovú opravu cesty do návrhu rozpočtu na rok 2014
a v roku 2013 vyspraviť výtlky na komunikácii kamenivom (výfrezom).
• Žiadosť zariadenia pre seniorov PARK o opravu schodov na nábrežie. Komisia súhlasí
s opravou poškodených schodov.
• Žiadosť Ing. Jozefa Makuku, J. Kollára 2455, Čadca o opravu chodníka popri
obytnom dome. Komisia odporúča zahrnúť celkovú opravu chodníka do návrhu
rozpočtu na rok 2014.
• Žiadosť Ladislava Šimčiska, U Šimčiska 1802 o vybudovanie priepustu. Komisia
odporúča zahrnúť akciu do návrhu rozpočtu na rok 2014.
• Žiadosť Štefánie Lehotskej, Rieka 1299 o spevnenie pozemku pri miestnej
komunikácii. Plánované osadenie zvodidiel pri komunikácií zo strany p. Larišovej sa
nerealizuje z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Ak sa budú v budúcnosti
zvodidlá budovať, tak sa spevní aj krajnica zo strany p. Lehotskej.
• Žiadosť Ing. Márie Chrastinovej o vybudovanie parkoviska na ulici Mierovej, parcela
C KN 1227/1. Komisia odporúča zahrnúť výstavbu parkoviska do návrhu rozpočtu na
rok 2014.

Komisia prerokovala požiadavky na vyhradenie parkovacích miest:
•

•

Žiadosť Jozefa Staškovana, Okružná 153/52, Čadca o vyhradenie parkovacieho
miesta pre osobu s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným
postihnutím. Komisia súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta – pozdĺžne státie
pred bl. 23 na Okružnej ulici.
Žiadosť Alžbety Škorvánkovej, A. Bernoláka 2614/13 Čadca o vyhradenie
parkovacieho miesta pre osobu s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so
zdravotným postihnutím. Komisia súhlasí s ponechaním vyhradeného parkovacieho
miesta pred bl. A. Bernoláka 2614/13 Čadca.

Zapísal: Ing. Gonščák – sekretár komisie

Mgr. Michal Duraj - predseda komisie

