Zápisnica zo zasadnutia
zo zasadnutia
Komisie výstavby, dopravy a ţivotného prostredia
č.s. 7609/1520/BVDS/2015 uskutočnenej dňa 26.10. 2015
Prítomní členovia komisie :

Neprítomní členovia komisie :

Predseda komisie :
Ing. Marián Takáč
Ing. Pavol Hollý - ospravedlnený
Členovia komisie :
Ing. Boris Ancin (od 15,35 hod)
Peter Ďurina (od 15,40 hod)
Ing. arch. Jolana Kossuthová
Mgr. Miloš Lutka (od 15,40 hod)
Ing. arch. Slavomil Olexík
Roman Václav
Ing. Alexandra Matúš-Staník
Garant komisie :
Ing. Miloš Mičega – oddelenie bývania, výstavby a dopravy

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

Program po jeho úprave:
Úvod.
Riešenie parkovania pre imobilných v meste.
Informácia o projekte statickej a dynamickej dopravy na ul. Štvrť SNP vrátane návrhu
dopravného riešenia.
Riešenie parkovania vozidiel s dĺţkou nad 5,5 m a iných „väčších“ vozidiel v meste.
Informácia o projekte statickej a dynamickej dopravy na Nádraţnej ulici.
Návrh riešenia - zamedzenia prejazdov automobilov formou stĺpikmi.
Ţiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava o zriadenie vecných bremien na
pozemkov v súvislosti s pripravovanou stavbou TN_Trenčianske Teplice TS Thermal, TS, NNK.
Rôzne.
Záver.

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU :
1. Úvod – otvorenie.
-

-

Predseda komisie Ing. Marián Takáč privítal prítomných členov komisie. Na začiatku
konštatoval, ţe komisia je uznášania schopná, pri otvorení od 15,15 hod. boli prítomní 5 členovia
komisie. Predseda komisie predniesol program zasadnutia, navrhol zapisovateľa zápisnice.
Program bol schválený jednomyseľne.
Ako zapisovateľ bol schválený Ing. Miloš Mičega.

2. Riešenie parkovania pre imobilných v meste.
-

Ing. Miloš Mičega uviedol problém s parkovaním pre ZŤP v meste. Podľa neho treba rozlíšiť
parkovanie vozidla, ktoré vedia – riadi ako vodič osoba ZŤP a vozidlo, na ktorom je len
prepravovaná takáto osoba. Taktieţ ešte treba rozlíšiť osobu ZŤP s postihnutím pohybového
aparátu alebo pri inom postihnutí. Tieto faktory majú vplyv na to, či je vodič takého auta
odkázaný na to, aby mal vyhradené parkovanie, teda so „zvýhodnenou“ polohou, alebo nie je
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-

odkázaný na takúto výhodu. Nie vţdy sa je osoba so ZŤP postihnutou na báze pohybového
ústrojenstva. .......Vo veci sa rozvinula debata.
Ing. arch. Slavomil Olexík navrhol zistiť počet poţiadaviek na parkovacie miesta......zistiť počet
imobilných z týchto ţiadostí......zistiť lokalizáciu podaných ţiadostí.

3. Informácia o projekte statickej a dynamickej dopravy na ul. Štvrť SNP
vrátane návrhu dopravného riešenia.
Ing. Miloš Mičega podal informáciu v tom zmysle, ţe je spracovaný projekt úpravy dopravného
reţimu na ul. Štvrť SNP a zároveň, ţe je aj odsúhlasený na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
Projekt uţ bol predmetom rokovania na komisii.
- Mgr. Miloš Lutka poţiadal, aby sa do budúcnosti vybudoval priechod pre chodcov k športovému
areálu od sídliska.
- Predseda komisie navrhol nasledovné uznesenie :
Komisia berie na vedomie projekt dopravného značenia a úpravy dopravy na Ul. Štvrť SNP.
HLASOVANIE :
Za : 8
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
Predseda komisie konštatoval, ţe uznesenie bolo schválené.
-

4. Riešenie parkovania vozidiel s dĺţkou nad 5,5 m a iných „väčších“ vozidiel v
meste.
Ing. Miloš Mičega podal informáciu v tom zmysle, ţe riešiť parkovanie sa dá rôznymi spôsobmi.
Jedným z nich je aj eliminovanie parkovania väčších vozidiel.......členovia komisie o veci
debatovali.
- Predseda komisie navrhol nasledovné uznesenie :
Komisia poţaduje navrhnúť moţnosť eliminácie parkovania nadrozmerných motorových vozidiel na
Ul. Štvrť SNP.
HLASOVANIE :
Za : 8
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
Predseda komisie konštatoval, ţe uznesenie bolo schválené.
-

- Predseda komisie navrhol nasledovné uznesenie :
Komisia poţaduje zmapovať a zistiť nepojazdné vozidlá (vraky) na miestnych komunikáciách.
HLASOVANIE :
Za : 8
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
Predseda komisie konštatoval, ţe uznesenie bolo schválené.

5. Informácia o projekte statickej a dynamickej dopravy na Nádraţnej ulici.
-

Ing. Miloš Mičega podal informáciu v tom zmysle, ţe projekt je v štádiu riešenia. Navrhuje sa
riešenie parkovania formou vytvorenia zóny s vyhradeným parkovaním, resp. inou formou
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zónového parkovania. Projekt je v štádiu pripomienkovania pred podaním na dopravný
inšpektorát. Predseda komisie navrhol nasledovné uznesenie :
Komisia berie na vedomie informáciu o stave rozpracovanosti projektu úpravy dopravného riešenia
na Nádraţnej ulici.
HLASOVANIE :
Za : 8
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
Predseda komisie konštatoval, ţe uznesenie bolo schválené.

6. Návrh riešenia - zamedzenia prejazdov automobilov formou stĺpikmi.
-

Ing. Miloš Mičega podal informáciu v tom zmysle, ţe za ostatné objavil sa zvýšený počet
podnetov na prejazd motorových vozidiel po chodníkoch na Ul. Štvrť SNP, najmä v časti pri
zdravotnom stredisku. V tejto časti mesta sú asfaltové plochy, ktoré sa javia ako chodníky, resp.
aj cesty, ale nejedná sa o relevantné pozemné komunikácie. Tieto plochy boli budované ako
spevnené plochy pri bytových budovách v rámci obytných blokov, resp. pri zmiešanej výstavbe.
Uviedol, ţe nemajú charakter chodníkov, ako súčastí pozemných komunikácií v zmysle zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Operatívne riešenie
sa teraz pripravuje vo forme umiestnenia stĺpikov v niektorých úsekoch.

7. Ţiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava o zriadenie
vecných bremien na
pozemkov v súvislosti s pripravovanou stavbou
TN_Trenčianske Teplice TS Thermal, TS, NNK.
Ing. Miloš Mičega uviedol, ţe sa jedná o materiál predloţený z finančnej komisie.
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava (ZSD) poţaduje stanovisko k realizácii stavby
v meste. V časti sa jedná o pozemky so zeleňou, ale aj o zastavané plochy chodníkmi. Výstavbou
v zelených pásoch by sa mohlo obmedziť uţívanie týchto pozemkov, preto by bolo vhodné, aby
sa siete umiestnili pod chodníky a tieto sa následne upravili. Predseda komisie navrhol
nasledovné uznesenie :
Komisia poţaduje riešiť obnovu rozvodov ZSD v max. moţnej miere pod chodníkmi, mimo
zelených pásov.
HLASOVANIE :
Za : 8
Proti : 0
Zdrţal sa : 0
Predseda komisie konštatoval, ţe uznesenie bolo schválené.
-

8. Rôzne.
-

Roman Václav – Navrhuje na vykonať obhliadku skutkového stavu lesov aţ na jar 2016 s tým, ţe
za vhodné povaţuje vrátiť sa k riešeniu tejto problematiky komplexne.
Komisia poţaduje od Komisie pre financie a majetok, aby navrhla spôsob fyzickej kontroly
ťaţby lesa a spätnej výsadby v mestských lesoch oprávnenou osobou.
Ing. arch. Slavomil Olexík predloţil svoj návrh k riešeniu označovania prevádzkarní na objekte
BD NARCIS tak, ako to sľúbil na ostatnom zasadnutí komisie.
Ing. Miloš Mičega informoval o tom, ţe v súčasnosti sa zadalo vypracovanie projektovej
dokumentácie na energetické zhodnotenie objektov materskej školy, mestského úradu,
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technických sluţieb a hasičskej zbrojnice. Jedná sa o prípravu na čerpanie moţných finančných
prostriedkov z príslušných fondov EÚ na základe pripravovaných výziev príslušných
ministerstiev a štátnych orgánov.

9. Záver.

Predseda komisie Ing. Marián Takáč poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
komisie.

Miesto a čas zasadania komisie.
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 26.10. 2015
v čase od 15,15 hod do 16,15 hod.

Zapísal : Ing. Miloš Mičega, garant

Predseda komisie : Ing. Marián Takáč
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