Zápisnica
zo zasadnutia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve
Púchov, konanej dňa 06. 04. 2016
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Správa ciest (čistota komunikácií) – SSC, NDS
2. Dopravné značenie v meste
- Gemma trading – parkovisko Royova
- Žlté čiary Horné Kočkovce
- Za cintorínom 1260 – riešenie parkovania Zdravie
- Uzavretie miestnej komunikácie NS, parkovisko VÚB počas akcie „Najsilnejší
slovák v Púchove“ konanej dňa 30. 4. 2016
3. Úprava rozpočtu (rekonštrukcia chodníkov)
4. Zníženie nájmu v nájomných bytoch
5. Všeobecne záväzné nariadenia:
- VZN – podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a verejnom priestranstve v meste Púchov (trhový poriadok)
- VZN o pravidlách času predaj v obchodoch a času prevádzky služieb na území
mesta Púchov
- VZN o taxi ako protest prokuratúra
6. Rôzne
- Plán preferencie
- Vatra v Horných Kočkovciach

K bodu 1
Na komisiu boli pozvaní zástupcovia Slovenskej správy ciest Ing. Milan Kozák a Ing.
Marian Pikuliak na základe požiadavky predsedu komisie. Prítomný pán Kozák bol pozvaný
kvôli čistote a stavu údržby ciest , ktoré sú vo vlastníctve SSC. Pán Kozák prítomných
informoval, že v správe a vo vlastníctve SSC je cesta 1/49 a to od Beluše až po hranicu s Českou
republikou. V meste Púchov sa jedná o úsek od Kolonky okolo železničnej stanice –
Trenčianska ulica a na kruhovom objazde sa napája na Ul. 1. mája, pri Lidli na Vsetínsku ulicu.
SSC spravuje taktiež cesty II. triedy a III. triedy a to smerom na Nosice a z Viesky do Hoštiny.
Po zimnej údržbe boli komunikácie vyčistené od Kolonky až po Púchovský mäsový priemysel
vrátane kruhových križovatiek. Čo sa týka čistenia v mimo územia obce to sa vykonáva až pri
vodorovnom značení. Zábradlie a zvodidlá na moste nad riekou Váh budú vystriekané
tlakovým prístrojom v čase, keď sa budú čistiť kanalizačné vpuste.
SSC bola upozornená na vyznačenie vodorovného značenia – stredových čiar
a priechodov pre chodcov.
Pán Kozák požiadal komisiu o vyzvanie Doprastavu, aby v miestnej časti Nosice po
realizácie kanalizácie dali miestne komunikácie do pôvodného stavu.
Ďalší pozvaní pán Pikuliak a Kováčik sa na komisiu nedostavili.
1

K bodu 2
 Firma Gemma tradind požiadala o povolenie úpravy chodníka pred domom č. 777 na
Royovej ulici. Úpravu chodníka a priestoru pred domom plánujú realizovať tak, aby
pred obytným domom vznikli parkovacie miesta. Komisia a dopravný inžinier nemá
pripomienky k úprave chodníka
 O kontrole vodorovného dopravného značenia v meste informoval pán Drocár. Spolu
s dopravným inžinierom a predsedom komisie v časti Horné Kočkovce kontrolovali žlté
čiary na Továrenskej ulici. Dopravný inžinier upozornil, že vyznačenie týchto čiar je
z dopravného hľadiska opodstatnené.
 Obyvatelia bytovky Za cintorínom 1260 podali podnet o úpravu parkovania pri bytovke.
V doobedňajších hodinách je nemožné zaparkovať na parkoviskách priľahlých
k bytovke 1260
nakoľko v ranných hodinách parkoviská obsadia pacienti
a zamestnanci Zdravia a.s.
Uvedenou situáciou sa komisia zaoberala na svojom zasadnutí dňa 30. 9. 2014.
Spoločenstvo vlastníkov bytov domu Za cintorínom 1260 žiadalo o vyznačenie
parkovacích miest a pridelenie dopravnej značky zákaz vjazdu všetkých motorových
vozidiel s výnimkou obyvateľov bytoviek 1260, 1336 a dopravnej obsluhy. Vzhľadom
na to, že skontrolovanie obyvateľov bytoviek a zaparkovaných motorových vozidiel
nie je technicky možné, komisia navrhovala požiadať o zaradenie uvedeného
parkoviska medzi dočasné regulované státie v meste. Spoločenstvo o tento návrh
nepožiadalo.
Ďalšou možnosťou je parkovanie motorových vozidiel pri cintoríne, ktoré nie je
v priebehu dňa obsadené.
Pán primátor, zástupcovia odd. dopravy a služieb, dopravný inžinier a zástupcovia
Zdravia rokovali o možnom rozšírení parkovacích miest pri Zdraví. Jedným z možných
návrhov je rozšírenie parkovacích miest až k budove Zdravia, zmenilo by sa aj dopravné
riešenie vjazdu a výjazdu na parkoviská. Dopravný inžinier požaduje spracovanie
projektovej dokumentácie.
Vybudovaním nových parkovacích miest by sa zlepšila situácia parkovania obyvateľom
bytoviek pri Zdraví.
 Opäť sa nám rozbieha sezóna silných mužov na Slovensku. Tradíciou býva úvodný,
kedysi Národný šampionát, po novom Majstrovstvá Slovenska silných mužov. Alebo
boj o titul “Najsilnejší Slovák”, čiže Slovakia strongest man pre rok 2016.Tento rok sa
podujatie organizuje v meste Púchov. Už 30. apríla 2016 sa na pešej zóne predstaví to
najlepšie od silných mužov na Slovensku. Pri príležitosti tejto akcie je potrebné
uzavretie miestnej komunikácie Námestie slobody a parkovisko pred VÚB počas akcie.
Dopravný inžinier súhlasí s uzavretím komunikácie.
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K bodu 3
Prítomní členovia komisie boli oboznámení s úpravou rozpočtu na vypracovanie
projektovej dokumentácie na opravu a rozšírenie havarijného stavu mostíka na Továrenskej
ulici pri zjazde z hlavného mosta v časti Horné Kočkovce.
Pri realizácii rekonštrukcie chodníkov na Ul. obrancov mieru bolo zistené, že podklad
pod chodníkmi bol nedostatočný, z toho dôvodu je potrebné navýšenie rozpočtu na uvedenú
akciu.
K bodu 4
V bytovom dome Dvory 1932 sú dlhodobo problémy s plesňami v bytoch. T.č. sú dve
žiadosti o zníženie nájmu a to pani Kucharikovej a Pavlisovej, ktoré sú momentálne
posudzované. Technik, ktorý má tieto veci na starosti je dlhodobejšie práceneschopný. Treba
preveriť situáciu v týchto bytoch, taktiež náklady na opravu. Do najbližšej komisie tieto veci
preverí Mestský bytový podnik a až potom sa komisia bude zaoberať prípadným znížením
nájmu.
K bodu 5
 O návrhu VZN 3/2016 – pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Púchov informovala pani Bajzová. Nové VZN sa zjednodušilo,
sprehľadnilo. V tomto VZN sa upravili otváracie a zatváracie hodiny v prevádzkach.
Doteraz boli prevádzky otvorené do 23.00 hod., v novom VZN je návrh na otváracie
hodiny v prevádzkach s pohostinskou činnosťou do 22.00 hod. Dôvodom je, že na
prevádzky boli sťažnosti hlavne kvôli hluku nedodržiavaniu nočného kľudu. Návrh na
otváracie hodiny v prevádzkach:
- Prevádzky prevažne s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín
a predajne potravín od 5.00 hod. do 22.00 hod.
- Herne od 8.00 hod. do 23.00 hod.
- Prevádzky s pohostinskou činnosťou od 6.00 hod. do 22.00 hod, hudobná produkcia
je povolená od 9.00 hod. do 21.00 hod
- Prevádzky spoločensko-zábavného charakteru v piatok a sobota od 8.00 hod. do
04.00 hod.
- Čerpacie stanice – neobmedzene
- Supermarkety, hypermarkety – neobmedzene
- Ubytovacie zariadenia – neobmedzene
Komisia odporúča MsR schváliť VZN 3/2016 – pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Púchov
 Pani Vavrová prítomných oboznámila s návrhom VZN 2/2016 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Púchov – trhový
poriadok. VZN sa upravovalo z dôvodu aby bolo prehľadné aj na základe zmeny
legislatívy. Členovia komisie súhlasia s VZN.
 Z dôvodu protestu prokuratúra sa upravovalo VZN 1/2016 o výkone taxislužby na
území mesta Púchov. Členovia komisie nemali námietky voči VZN a doporučujú ho na
schválenie do mestskej rady.
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K bodu 6
 Komisia sa zaoberala dopravnou situáciou na Ul. J. Kráľa. Žiaci zo ZŠ Komenského
vychádzajúce zo školského dvora na druhú stranu na Ul. J. Kráľa. Kvôli zaparkovaným
motorovým vozidlám pri prevádzke Assa majú zníženú viditeľnosť. Dopravný inžinier
z toho dôvodu súhlasí s vybudovaním priechodu pre chodcov v zmysle platných
noriem. Priechod vyznačiť z existujúceho chodníka pri plote ZŠ smerom k rodinným
domom na druhú stranu ešte pred odbočením na Vodárenskú ulicu.
 O pláne preferncie podal informáciu pán Drocár
 Občiansky výbor Nosice žiada o vypracovanie štúdie k možnej realizácii vybudovania
chodníka na Novonosickej ulici v rozsahu dĺžky cca 600 m a chodníka na ceste
v Starých Nosiciach od autobusovej zastávky oproti požiarnej zbrojnici až po
záhradníctvo Rosina.
 Dňa 7.5. 2016 budú prebiehať rybárske preteky pri Váhu na odhánkach. Vzhľadom na
to, že v týchto priestoroch je osadená dopravná značka zákaz vjazdu motorovým
vozidlám, MO slovenského rybárskeho spolku v Púchove žiada o povolenie prejazdu
motorových vozidiel od 05.00 hod od 13.00 hod. Dopravný inžinier súhlasí. V priebehu
konania pretekov je potrebné prekrytie dopravnej značky.
 Materská škola na Požiarnej ulici 1291 požiadala o pridelenie 1-2 parkovacích miest
na parkovisku pri bude MŠ pre dodávateľov, zamestnancov a rodičov. Dopravný
inžinier nemá námietky voči vyhradenému parkovaciemu miestu.
 Výbor mestskej časti Vieska – Bezdedov žiada o premiestnenie tabule „Obytná zóna“
na začiatok ulice od hlavnej cesty –Vsetínskej k vývesnej tabuli. Touto žiadosťou sa
komisia zaoberala aj na zasadnutí dňa 19. 2. 2013 a taktiež ani teraz dopravný inžinier
nesúhlasí s premiestnením značky.
 Občania Viesky – Bezdedov požadujú o organizáciu dopravy na Vieske medzi novou
trafostanicou. Členovia komisie sa uvedenou žiadosťou budú zaoberať na ďalšom
zasadnutí priamo v teréne. Taktiež sa priamo na mieste prešetrí situácia na mostíku, cez
ktorý prechádzajú nákladné autá smerujúce do stavebnín.
 Juraj Drocár z oddelenia dopravy a služieb komisiu oboznámil so žiadosťou pána
Štbráňa, bytom Vajanského 163/37 v Horných Kočkovciach, ktorý požiadal
o vyrovnanie mestského chodníka pred rodinným domom na vlastné náklady. Lipy,
ktoré sa nachádzajú na súkromnom pozemku pri dome narušili chodník, spôsobili jeho
zdvihnutie, asfaltový povrch je v čase kvitnutia lipy šmykľavý, v čase opadávania listov
zo stromov dochádza k nalepeniu listov na asfaltový povrch. Asfaltový povrch žiadateľ
vymení za zámkovú dlažbu.
 Pani Mária Baranová mala mestský nájomný byt – jednoizbový v bytovom dome Dvory
1932 v ktorom jej ostal nedoplatok 810,43 €. Menovaná požiadala o splátkový kalendár.
Komisia nemá námietky a súhlasí so splátkovým kalendárom 24,-€ mesačne.
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 O akcii Vatra v Horných Kočkovciach informoval pán Drocár, ktorá sa bude konať
posledný deň v mesiaci apríl.

Bc. Cyril Crkoň
Predseda komisie

Zapísala: Jana Filová
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