
Z á z n a m 

 
zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca    dňa   29.11.2011 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 
1. Úprava rozpočtu na rok 2011. 

2. Mestský operačný plán zimnej údrţby. 

3. Návrh rozpočtu na rok 2012. 

4. VZN o dani za uţívanie verejného priestranstva. 

5. Prerokovanie poţiadaviek občanov.  

6. Rôzne. 

 
K bodu 1 

 

     Komisia bola oboznámená so IV. zmenou rozpočtu na rok 2011. Z dôvodu niţšieho 

plnenia príjmovej časti rozpočtu bol na úseku dopravy zníţený rozpočet na rok 2011 

o 87 081,- eur.  

 

K bodu 2 

 

    Komisia prerokovala mestský operačný plán zimnej údrţby pre obdobie 2011/2012. Všetky 

sluţby a výkony súvisiace s čistením a zimnou údrţbou  bude riadiť, zabezpečovať 

a koordinovať Mestský podnik sluţieb Čadca na základe uznesenia MZ č. 40/2005 zo dňa 25. 

júna 2005. Podľa operačného plánu sa budú udrţiavať miestne komunikácie, chodníky 

a verejné priestranstvá v meste Čadca. Podľa § 9 ods. 2 cestného zákona závady v schodnosti 

chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí 

s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, 

správcovia alebo uţívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, 

poľadovicou alebo snehom. Na území mesta Čadca zabezpečujú zimnú údrţbu ciest títo 

správcovia:  

 cesta I. triedy č. I/11 (obchvat mesta):  NDS, a.s., Bratislava, SÚRC Čadca 

 cesta I. triedy č. I/11:  SSC, IVSC Ţilina,  

 cesta II. triedy č. II/487( ulica Májova, časť Palárikovej) a cesty  III. triedy 

Čadečka a Milošová: Správa a údrţba Ţilinského samosprávneho kraja, závod 

Kysuce. 

Údrţbu chodníkov na mostoch zabezpečujú jednotliví správcovia.     

 

 

 

K bodu 3 

 

     Komisia prerokovala návrh rozpočtu na rok 2012 na úseku dopravy. Na zabezpečenie 

výkonov vo verejnom záujme v MHD sú navrhnuté finančné prostriedky na úrovni roku 2011. 

Podľa predloţenej kalkulácie nákladov na MHD spoločnosťou SAD,a.s. Ţilina potreba na rok 

2012 predstavuje čiastku 296 939,- eur. Pri zabezpečení rovnakých výkonov v MHD bude 

nutné zvýšiť cestovné o 5 centov u všetkých typov cestovných lístkov. Návrh príspevku pre 



MPS Čadca na údrţbu, vysprávky a opravy miestnych komunikácií, dopravné značenie, 

opravy autobusových čakární, oprava lávok, budovanie chodníkov a parkovísk, údrţbu 

verejného osvetlenia je vo výške 584 000,- eur. 

JUDr. Ján Macura ţiada o vyspravenie miestnych komunikácií v mestskej časti Horelica – U 

Sventka, U Matlucha, U Kozuba. 

 

K bodu 4 

 

Komisia prerokovala návrh Doplnku č. 1 VZN o dani za uţívanie verejného priestranstva č. 

81/2008, ktorý rieši úpravu jednotlivých sadzieb dane. Komisia súhlasí s navrhovanými 

úpravami sadzieb dane za uţívanie verejného priestranstva. 

 

K bodu 5 

 

 Ľubica Strašková, Cintorínska 25, 900 28 Ivanka pri Dunaji – ţiadosť o riešenie 

dopravnej situácie. Komisia prerokovala ţiadosť na riešenie dopravnej situácie na 

ceste I/11 v mestskej časti Horelica a doporučuje ţiadosť odstúpiť správcovi cesty 

I/11 SSC IVSC Ţilina ( výrub drevín, vybudovanie zvodidiel, zníţenie rýchlosti...). 

Mesto Čadca v roku 2012 opraví upadnutý chodník pred nehnuteľnosťou. 

 Ing. Ján Kľučka, Čadca, Janka Kráľa 2593/13 - ţiada o povolenie vjazdu k predajni 

v budove č. 48 na ul. M.R. Štefánika. Komisia doporučuje umiestniť dopravné 

značenie zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľkou okrem dopravnej obsluhy a s časovým 

obmedzením. 

 Michal Cudrák  a Zuzana Šurábová, Ul. Ľ. Podjavorinskej 2823/47 - ţiadajú 

o zrušenie obojsmernej premávky na Ul. Ľ. Podjavorinskej. Komisia nesúhlasí so 

zrušením obojsmernej premávky počas letného obdobia. V zimnom období bude 

premávka jednosmerná smerom od Lesného závodu po Správu katastra.  

 

K bodu 6 

 

 Ing. Ján Klimek – upozornil na nevyhovujúce umiestnenie cestnej svetelnej 

signalizácie na kriţovatkách v meste Čadca. Semafory nie sú umiestnené nad 

jazdnými pruhmi, pre ktoré platia a dochádza ku kolíznym situáciam. 

 Komisia ţiada o nasvietenie priechodov pre chodcov. 

 P. Vislocký ţiada o rozšírenie parkovacích miest pre občanov ZŤP. 

 Komisia opätovne poţaduje, aby sa na sídliskách budovali hromadné garáţové domy. 

 

 

 

Zapísal: Ing. Gonščák – sekretár komisie 

    

 

 
 


