
Z á z n a m 

zo zasadnutia komisie dopravy a správy MK pri MZ Čadca    dňa   30.08.2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie. 
2. Návrh zmien VZN o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81/2008.  
3. Návrh zmien VZN o parkovaní a státí motorových vozidiel č. 103/2009. 
4. Druhá zmena rozpočtu 2016. 
5. Vyhodnotenie zimnej údržby 2015/2016. 
6. Operačný plán zimnej údržby 2016/2017. 
7. Prerokovanie požiadaviek občanov. 
8. Rôzne. 

K bodu 2 

      Komisia prerokovala návrh doplnku č. 4  VZN o dani užívanie verejného priestranstva č. 
81/2008. Komisia odporúča nahradiť § 5 VZN novým znením: „Nárok na zníženie poplatku 
o 70%  dane za užívanie verejného priestranstva na účely trvalého parkovania (§ 2 bod 4 pís. 
B tohto VZN) majú občania s ťažkým zdravotným postihnutím na základe posudku Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny s uvedením, že v oblasti mobility sú odkázaní na individuálnu 
prepravu osobným motorovým vozidlom alebo na základe  preukazu osobitného označenia 
motorového vozidla“. 

      V § 6 Sankčný úrok sa mení ods. 2 § 35b zákona č.551/1992 Zb. na § 156 zákona 
563/2009 Z.z.  

      V § 7 Záverečné ustanovenia sa mení zákon č.551/1992 Zb. na zákon 563/2009 Z.z.  

K bodu 3 

     Komisia prerokovala návrh doplnku č. 2  VZN o parkovaní a státí motorových vozidiel na 
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách na území mesta Čadca č 103/2009. 
Komisia odporúča schváliť doplnok č. 2, v ktorom sa v jednotlivých ustanoveniach menia 
zákony. Namiesto zákona o cestnej doprave č.168/1996 Z.z. zákon č. 56/2012 Z.z a , namiesto 
zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. zákon č. 79/2015 Z.z.  

K bodu 4 
     
     Komisia prerokovala návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2016. 

K bodu 5 

      Komisia prerokovala informatívnu správu o vyhodnotení zimnej údržby 2015/2016.  



     Počas zimného obdobia 2015/2016 sa zabezpečovala zimná údržba na miestnych 
komunikáciách v meste Čadca od 23. novembra 2015 do 15. marca 2016. Mechanizmami boli 
udržiavané komunikácie v priebehu 45 dní. Náklady predstavovali čiastku 101 362,95 eur,  
z toho dodávatelia 13 906,10 eur, čo predstavuje 13,72 %. Na posyp komunikácií sa minulo 
709 ton drte a 47,4 ton soli. 

K bodu 6 
           Komisia prerokovala Mestský operačný plán zimnej údržby 2016/2017. Zimnú údržbu  
miestnych komunikácií v meste Čadca bude zabezpečovať Mestský podnik služieb Čadca 
podľa predloženého operačného plánu. 

K bodu 7 

Komisia prerokovala požiadavky občanov: 
• František Haluška, U Hluška 2879, žiada o osadenie spomaľovacích prahov na 

miestnej komunikácií v mestskej časti U Kyzka. Komisia nesúhlasí s  osadením 
spomaľovacích prahov z dôvodu, že na miestnej komunikácii je nízka intenzita 
dopravy a  taktiež nie sú splnené Technické podmienky (TP 15/2005 a TP 06/2006)  
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, podľa ktorých sa môže 
povoliť  osadenie spomaľovacích prahov. Komisia odporúča osadiť zvislú DZ 
B31a max. dovolená rýchlosť 30 km/hod. 

• Silvia Baníková, Hurbanova2289, žiada o osadenie spomaľovacích prahov na ulici 
Hurbanovej (ku kostolu).Komisia nesúhlasí s  osadením spomaľovacích prahov 
z dôvodu, že na miestnej komunikácii je nízka intenzita dopravy a  taktiež nie sú 
splnené Technické podmienky (TP 15/2005 a TP 06/2006)  Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, podľa ktorých sa môže povoliť  osadenie 
spomaľovacích prahov. 

• Koruna, s.r.o., Bytčianska 114, Žilina, žiadajú o osadenie zvislých dopravných značiek 
B34 s dodatkovými tabuľkami E 8a a E8c. Komisia odporúča povoliť určenie 
dopravného značenia na ul. SNP pred predajňou Koruna. 

• František Sáček, Chramačka 2870, žiada o opravu a odvodnenie prístupovej 
komunikácia k chatám na Chramačke a opravu výdrevy mosta. Komisia odporúča 
zrealizovať opravu výdrevy. 

• Pavol Jurga, Kýčera č. 301, žiada v mene občanov osada Kýčera opravu miestnej 
komunikácie do osady Kýčera, ktorá bola poškodená pri letných intenzívnych 
búrkach. Komisia odporúča vyspraviť MK. 

• Mgr. Martina Černecká, Ľudmily Podjavorinskej 1500/2 žiada o osadenie zvislej 
dopravnej značky  B 33 (Zákaz státia) na ul. Podjavorinskej pri objekte s.č. 1500/2. 
Komisia neodporúča osadenie dopravnej značky. Parkujúce vozidlá  pred 
polyfunkčným domom porušujú ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke. Tieto priestupky rieši mestská polícia a polícia SR. 

• Marián Pištek, Vojty 1456, žiada o opravu účelovej komunikácie na pozemku CKN 
12777 v k.ú. Čadca. 



• Manželia Bartoňovi, Vrchlického 40, Havířov – Podlesí, žiadajú o opravu prístupovej 
komunikácie do osady Blažková. Komisia odporúča zrealizovať nevyhnutné opravy 
komunikácie prostredníctvom Mestského podniku služieb Čadca.  

K bodu 8 

• Ing. Martin Kováč – žiada Mesto Čadca ako cestný správny orgán o osadenie zvislých 
dopravných značiek P1 (Daj prednosť v jazde) s dodatkovými tabuľkami P13 (Tvar 
križovatky) na MK v Milošovej u Kadluba. 

• Ing. Ján Klimek – žiada o riešenie neprehľadnej situácie v križovatke Okružná, 
Chalúpkova na sídlisku Kýčerka. Parkujúce vozidlá ohrozujú bezpečnosť pri výjazde 
vozidiel z Chalúpkovej ulice.  

  
Zapísal: Ing. Ferdinand Gonščák, sekretár komisie 


