Zápisnica zo zasadnutia
zo zasadnutia
Komisie výstavby, dopravy a ţivotného prostredia
č.s. 4575/688/BVDS/2014 uskutočnenej dňa 05.05.2014

Prítomní členovia komisie :
Predseda komisie
Ing. Pavol Hollý
Členovia komisie :
Ing. Ján Olejník
Ing. Peter Tomanička
Ing. Jolana Kossuthová
Peter Ďurina

Neprítomní členovia komisie :
Ing. Peter Strieška
- neospravedlnený
Ing. Jozef Vyslúţil - ospravedlnený
Ing. Boris Ancin - ospravedlnený

Garant komisie :
Ing. Miloš Mičega – oddelenie bývania, výstavby a dopravy
Ostatní prítomní :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program :
Úvod.
Informácia o stave prác na rekonštrukcii rozvodov plynu v meste.
Informácia o stave prác na rekonštrukcii povrchov miestnych komunikácií v meste.
Informácia o stave rekonštrukcie stavby Kúpaliska Zelená ţaba.
Informácia o stave rekonštrukcie objektu DS Narcis.
Informácia o stave ÚPD mesta Trenčianske Teplice – doplnok č. 3/2014.
Informácia o stavebno-technickom stave chodníkov na Partizánskej ulici.
Rôzne.
Záver.

K jednotlivým bodom programu :

1. Úvod - otvorenie.
-

-

Predseda komisie Ing. Pavol Hollý privítal všetkých prítomných. Na začiatku
konštatoval, ţe komisia je uznášania schopná, prítomní boli 5 členovia komisie, 3 boli
neprítomní, z toho 2 sa ospravedlnili.
Predseda komisie Ing. Pavol Hollý predniesol program zasadnutia.

Program bol schválený jednomyseľne.
Ako zapisovateľ bol schválený Ing. Miloš Mičega, overovateľ Peter Ďurina.
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2. Informácia o stave prác na rekonštrukcii rozvodov plynu v meste.
Ing. Miloš Mičega podal informáciu o stave rekonštrukcie rozvodov plynu v meste. Na
základe informácii os zástupcov SPP a.s. oznámil, ţe práce majú sklz oproti pôvodnému
harmonogramu. Stavba bude dokončená v priebehu letných mesiacov tohto roku.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.

3. Informácia o stave prác na rekonštrukcii povrchov miestnych komunikácií v meste.
Ing. Miloš Mičega podal informáciu o postupe prác s tým, ţe predmetom rekonštrukcie
budú povrchy na ul. Gogolova, Sady pod Dedovcom, Hviezdoslavova, Partizánska
(chodníky), ul. Štvrť SNP (viac úsekov) a ul. Baračka. Je predpoklad, ţe práce budú
dokončené do 11/2015.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.

4. Informácia o stave rekonštrukcie stavby Kúpaliska Zelená žaba.
-

Ing. Miloš Mičega uviedol, ţe všetky kroky vlastníka stavby smerujú k tomu, aby sa
stavba začala ešte v lete, najneskôr na jeseň tohto roku.
Členovia sa informovali o stavbe.

Komisia uvedené zobrala na vedomie.

5. Informácia o stave rekonštrukcie objektu DS Narcis.
-

-

Ing. Miloš Mičega podal informáciu o stave realizácie stavebných prác. Popísal stav
stavby. Práce sa začali 15.4. 2015. V súčasnosti sa dokončujú búracie práce a postupne
po vyčistení stavby od stavebnej sute sa začnú realizovať ďalšie stavebné práce. Práce
pokračujú podľa harmonogramu.
Členovia sa informovali o stavbe. Najviac sa zaujímali o stavebnotechnické riešenie.
Predloţená bola projektová dokumentácia stavby.

Komisia uvedené zobrala na vedomie.

6. Informácia o stave ÚPD mesta Trenčianske Teplice – doplnok č. 3/2014.
Ing. Miloš Mičega uviedol, ţe proces pravidelnej aktualizácie – t.č. Zmena a doplnok
č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice (ďalej ZaD 3) je v štádiu po
oznámení o strategickom dokumente s miestnym dosahom (administratívne územie
mesta Trenčianske Teplice) – územnoplánovacia dokumentácia obce s názvom Zmena
a doplnok č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice. Oznámenie bolo
zverejnené na úradnej tabuli Mesta Trenčianske Teplice v dňoch od 6.2. 2014 do 25.2.
2014. V procese vyvstala poţiadavka posudzovania vplyvov ZaD 3 podľa zákona č.
24/2006 Z.z. posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento proces pozdrţal aktualizáciu,
ale vzhľadom na ochranu ŢP je potrebné vykonať posudzovanie. Obstarávateľ, t.j.
Mesto rešpektuje tento postup a pripravuje podklady k takémuto posudzovaniu. Jedná
sa o posudky a pod. samotný proces posudzovania uţ bol zadaný, t.j. v lokalite sa
vykonáva prieskum na tvare miesta zo strany odborníkov v tejto oblasti.
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-

Ing. Ján Hollý informoval prítomných, ţe lokalita nad jazerom na Baračke sa rozkladá
z 2/3 v katastri Omšenia.
Ing. Miloš Mičega doplnil, ţe posudzuje sa aj táto lokalita, ale nie je predmetom ZaD
3.
Prítomní konštatovali, ţe touto vecou, teda ZaD 23 sa zaoberali uţ viackrát a plne
podporujú vykonanie envirorizík v posudzovanej oblasti. Výsledky odborných
posudkov a inštitúcii budú rešpektovať.

Komisia uvedené zobrala na vedomie.

7. Informácia o stavebno-technickom stave chodníkov na Partizánskej ulici.
-

Členovia komisie poukázali na zlý stav chodníkov na tejto ulici.
Predseda Ing. Hollý poukázal aj na zlý stav poklopov na šachtách.
Ing. Miloš Mičega uviedol, ţe tento chodník bude súčasťou rekonštrukcie povrchov
miestnych komunikácií. Úrad v súčasnosti rieši aj opravu poklopov s ich jednotlivými
správcami.

8. Rôzne.

Predmetom tohto bodu bola voľná diskusia na rôzne témy.

9. Záver.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 05.05. 2014

Zapísal : Ing. Miloš Mičega

Predseda komisie : Ing. Pavol Hollý

