Zápisnica zo zasadnutia
zo zasadnutia
Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
č.s. 6221/432/BVDS/2018 uskutočnenej dňa 26.4.2018
Prítomní členovia komisie :
Predseda komisie :
Ing. Marián Takáč
Členovia komisie :
Ing. Boris Ancin
Ing. Pavol Hollý
Mgr. Miloš Lutka
Peter Ďurina
Ing. Jolana Kossuthová
Ing. Alexandra Matúš–Staník

Neprítomní členovia komisie :
Ospravedlnení :
Roman Václav
Ing. arch. Slavomil Olexík

Garant komisie :
Ing. Miloš Mičega – oddelenie bývania, výstavby a dopravy
Ostatní prítomní :
PhDr. Štefan Škultéty
– primátor
Michal Hollý
– náčelník MsP
Ing. Ján Malast
– projektant
Ing. Rastislav Hrivňák
– projektant

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program po jeho úprave a schválení:
Úvod.
Návrh riešenia projektu statickej a dynamickej situácie pred bytovými domami Štvrť SNP 8 až 13 a
zdravotným strediskom.
Informácia zo stretnutia s občanmi vo veci reorganizácie parkovania pred Štvrť SNP 1 až 5.
Informácia o oprave výtlkov v meste.
Informácia o výrube stromov pri ceste na Baračke.
Informácia o akcii „Vodovod ul. Partizánska – Trenčianske Teplice“.
Rôzne.

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU :

1. Úvod – otvorenie
-

Predseda komisie Ing. Marián Takáč privítal prítomných členov komisie a hostí na rokovaní
komisie. Skonštatoval, že pozvánka bola zaslaná elektronicky všetkým členom komisie, prítomní sú
piati členovia (Ing. Takáč, Ing. Ancin, Ing. Hollý, Mgr. Lutka a Ing. Kossuthová), dvaja oznámili
neskorší príchod a dvaja ospravedlnili svoju, neúčasť. Komisia je uznášaniaschopná. Prečítal
program a vyzval na doplnenie alebo zmenu. Za zapisovateľa zápisnice navrhol Ing. Miloša
Mičegu. Neboli pripomienky a navrhol uznesenie.

Uznesenie 1/18 : Komisia schvaľuje program rokovania.
HLASOVANIE :
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie bolo schválené.
Ako zapisovateľ bol schválený Ing. Miloš Mičega.
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2. Návrh riešenia projektu statickej a dynamickej situácie pred bytovými domami
Štvrť SNP 8 až 13 a zdravotným strediskom.
- Ing. Marián Takáč uviedol, že problém s parkovaním treba riešiť komplexne, najmä na sídlisku.
-

Po ploche pred bytovkami 1 až 5 je to druhá časť, ktorá sa rieši. Odovzdal slovo Ing. Mičegovi, aby
informoval o možných riešeniach. Privítal aj projektantov stavby.
Ing. Mičega uviedol možnosti riešenia v tejto časti sídliska. Privítal tiež projektantov a dal im
možnosť vyjadriť sa k spracovanému návrhu usporiadania dopravy.
Projektanti Ing. Ján Malast a Ing. Rastislav Hrivňák sa vyjadrili k návrhom, ktoré pripadajú do
úvahy z hľadiska možností a pomerov v riešenom území.
Počas tohto bodu o 17:10 hod. sa dostavil na rokovanie komisie jej člen Peter Ďurina.
Členovia komisie sa zaoberali návrhmi a možnými technickými riešeniami. Výsledkom rokovania
komisie sú nasledovné návrhy na zapracovanie do projektu stavby :
Presun miest pre imobilných od chodníka za BD č. 7
Vybudovať miesta pre imobilných aj pri BD č. 11
Premiestnenie kontajnerov od cesty pri zdravotnom stredisku.
Požadujú zachovať jestvujúce ihrisko, resp. presunúť ho bližšie k BD č. 8.

3. Informácia zo stretnutia s občanmi vo veci reorganizácie parkovania pred Štvrť
SNP 1 až 5.
-

-

-

Ing. Marián Takáč uviedol, že problém s parkovaním treba riešiť komplexne, preto treba riešiť aj
nové parkovacie plochy. Informoval, že dňa 11.4.2018 mal stretnutie s občanmi pred bytovkou SNP
2. Bolo to z iniciatívy občanov nakoľko žiadali vysvetlenie čo sa pripravuje s parkovaním v lokalite
SNP 1 až 5. O tomto stretnutí informoval členov komisie.
Počas tohto bodu o 17:30 hod. sa dostavila na rokovanie komisie jej členka Ing. Alexandra Matúš–
Staník.
Ing. Mičega uviedol, že s projektom parkovania sa môžu oboznámiť občania nielen na zasadnutí
komisie, ale aj počas územného, resp. stavebného konania, ktoré bude verejné v zmysle ustanovení
stavebného zákona. Tu budú môcť ešte uplatniť pripomienky, o ktorých bude musieť stavebný
úrad, resp. špeciálny stavebný úrad rozhodnúť.
Ing. Ján Malast a Ing. Rastislav Hrivňák – členom komisie predstavili aktuálny návrh riešenia s
tým, že predložili situáciu s návrhom technického riešenia........ Po tomto bode sa rozlúčili, predseda
im poďakoval za účasť.
(pozn. : tento bod bol obšírnejší, nakoľko sa aj vzhľadom na námietky občanov ďalej neriešil
projekt šikmého státia v jednosmerke, ale kolmé státie od cesty z dôvodu úspory parkovacích miest.
Tam sa pre projektanta upravilo zadanie projektu na spracovanie pre kolmé státie.)

4. Informácia o oprave výtlkov v meste.
-

-

Ing. Marián Takáč požiadal o informáciu.
Ing. Mičega uviedol, že výtlky sa budú realizovať v priebehu mesiaca máj – jún. V teréne sú už
vyznačené tie, ktoré boli vytipované. Členov komisie požiadal, aby poprípade oznámili, kde ešte
treba opraviť nejaký výtlk, ktorý sa mohol pri obhliadke opomenúť.
Peter Ďurina požiadal, aby sa opravil aj chodník od zdravotného strediska po OD AMADEUS.

5. Informácia o výrube stromov pri ceste na Baračke.
-

Ing. Marián Takáč požiadal o informáciu.
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-

-

Ing. Mičega uviedol, že najviac ohrozujúce stromy už boli vlastníkom vyrúbané. Boli to síce
zložité rokovania, lebo cesty nepatrí mestu a vedľajšie pozemky sú lesy, ale podarilo sa to.
Konštruktívny bol aj prístup vlastníka lesa.
Ing. Jolana Kossuthová poďakovala za zabezpečenie tohto výrubu.

6. Informácia o akcii „Vodovod ul. Partizánska – Trenčianske Teplice“.
-

Ing. Mičega členom komisie popísal aktuálny stav. Mesto Trenčianske Teplice ako navrhovateľ
podalo dňa 18.4.2018 na stavebnom úrade – Obec Motešice, resp. na Spoločnom stavebnom úrade
so sídlom v Trenčianskych Tepliciach podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V súčasnosti toto konanie prebieha s tým, že účastníci
konania si budú môcť uplatniť pripomienky, o ktorých bude musieť stavebný úrad, resp. špeciálny
stavebný úrad rozhodnúť.

7. Rôzne
-

Členovia komisie debatovali o rôznych témach.....Debatovali o riešení detských ihrísk, stromoch,
termínoch realizovania stavieb a pod.
Predseda komisie Ing. Marián Takáč poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie komisie.

Miesto a čas zasadania komisie.
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 26. apríla 2018
v čase od 16, 30 hod do 18,30 hod.

Zapísal : Ing. Miloš Mičega, garant

Predseda komisie : Ing. Marián Takáč
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