Zápisnica zo zasadnutia
zo zasadnutia
Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
č.s. 909/201/BVDS/2016 uskutočnenej dňa 18.02. 2016
Prítomní členovia komisie :
Predseda komisie :
Ing. Marián Takáč
Členovia komisie :
Ing. Boris Ancin
Ing. Pavol Hollý
Ing. arch. Jolana Kossuthová
Ing. arch. Slavomil Olexík

Neprítomní členovia komisie :
Peter Ďurina - ospravedlnený
Mgr. Miloš Lutka - ospravedlnený
Roman Václav - ospravedlnený
Ing. Alexandra Matúš-Staník- ospravedlnená

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

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Program po jeho úprave:
Úvod – otvorenie.
Riešenie parkovania na Ul. Štvrť SNP (sídlisko).
Informácia o projekte statickej a dynamickej dopravy na Nádražnej ulici a na ul. Gen. M.R. Štefánika.
Informácia o obnove verejného osvetlenia v meste.
Informácia o pripravenosti stavebných akcií :
a. Zvýšenie energetickej úspory budovy MsÚ,
b. Zvýšenie energetickej úspory budovy Technických služieb,
c. Zvýšenie energetickej úspory budovy Požiarnej zbrojnice,
d. Zvýšenie kapacity detí v Materskej škole.
e. Stavebná úprava spojovacieho krčku na ZŠ,
f. Stavebná úprava striech a objektov telocviční na ZŠ.
Rôzne.
Záver.

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

-

Predseda komisie Ing. Marián Takáč privítal prítomných členov komisie. Na začiatku konštatoval, že
komisia je uznášaniaschopná, pri otvorení od 15,30 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 na Ul. Štvrť SNP (sídlisko).
-

Ing. Miloš Mičega podal informáciu v tom zmysle, že je spracovaný projekt úpravy dopravného
režimu na ul. Štvrť SNP a zároveň, že je aj odsúhlasený na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
Projekt, resp. aj zámer bol predmetom rokovania na komisii už aj 19.1.2015, 12.3.2015, 14.5.2015 a
26.10.2015. K ohrozovaniu chodcov na Ul. Štvrť SNP, najmä v časti pri zdravotnom stredisku, kde sú
asfaltové plochy, ktoré sa javia ako chodníky uviedol, že tieto plochy boli budované ako spevnené
plochy pri bytových budovách v rámci obytných blokov, resp. pri zmiešanej výstavbe a nemajú
charakter cesty. Pri zdravotnom stredisku sú už osadené nové zahradzovacie stĺpiky na dvoch
miestach, ktoré by mali vyriešiť a najmä zbezpečniť situáciu s dopravou a chodcami v tejto lokalite.
Tieto boli predmetom rokovania komisie už 26.10.2015.
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Ing. Marián Takáč navrhol zobrať túto informáciu na vedomie bez hlasovania.

3. Informácia o projekte statickej a dynamickej dopravy na Nádražnej ulici a na ul.
Gen. M.R. Štefánika.
Ing. Marián Takáč požiadal o poskytnutie informácie, prečo nie je doriešené dopravné značenie na
Nádražnej ulici.
- Ing. Miloš Mičega informoval, že projekt je už vypracovaný a členom komisie ho predložil
k nahliadnutiu. Ak budú vyčlenené finančné prostriedky a vhodné poveternostné podmienky, môže sa
realizovať. Riešenie dopravných opatrení na ul. Gen. M.R. Štefánika si vyžaduje dlhší čas. Upozornil
na problém v nedostatku kvalifikovaných projektantov dopravy.
- Predseda komisie navrhol nasledovné uznesenie :
Komisia berie na vedomie predložený projekt a žiada zabezpečiť jeho realizáciu na Nádražnej ulici.
HLASOVANIE :
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
-

4. Informácia o obnove verejného osvetlenia v meste.
Ing. Marián Takáč okolo Amadeusu je tmavá ulica smerom k zdravotnému stredisku. Požiadal
o preverenie tohto stavu.
- Ing. Miloš Mičega poskytol informácie o súčasnom stave obnovy VO. Uviedol, že v súčasnosti je už
dokončená výmena všetkých komponentov, teda osvetľovacích telies, vedení a elektrických
rozvodných skríň. Potrebné je realizovať merania a dohliadnuť na prípadné vady v diele. Pri tejto
príležitosti požiadal, aby občania boli informovaní o tom, že prípadné poruchy a pod. treba hlásiť na
MsÚ.
- Predseda komisie navrhol nasledovné uznesenie :
Komisia berie na vedomie informáciu o obnove verejného osvetlenia.
HLASOVANIE :
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
-

5. Informácia o pripravenosti stavebných akcií :
a.

b.

c.

d.

e.

Zvýšenie energetickej úspory budovy MsÚ,
Projektová dokumentácia je vypracovaná, stavebné povolenie vydané a žiadosť o nenávratný
finančný príspevok podaná. V súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie žiadosti a na to, či bude mesto
úspešné.
Zvýšenie energetickej úspory budovy Technických služieb,
Projektová dokumentácia je vypracovaná, stavebné povolenie vydané. Mesto je pripravené na
zverejnenie výzvy a na následné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Zvýšenie energetickej úspory budovy Požiarnej zbrojnice,
Projektová dokumentácia je vypracovaná, stavebné povolenie vydané. Mesto je pripravené na
zverejnenie výzvy a na následné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Zvýšenie kapacity detí v Materskej škole.
Projektová dokumentácia je vypracovaná, stavebné povolenie vydané. Mesto je pripravené na
zverejnenie výzvy a na následné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Stavebná úprava spojovacieho krčku na ZŠ,
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Projektová dokumentácia je vypracovaná, o povolenie na stavebnom úrade sa bude žiadať tento, resp.
budúci týždeň. Mesto bude predkladať žiadosť o finančný príspevok. Mesto je pripravené na
zverejnenie výzvy a na následné podanie žiadosti o finančný príspevok.
f. Stavebná úprava striech a objektov telocviční na ZŠ.
Projektová dokumentácia je vypracovaná, o povolenie na stavebnom úrade sa bude žiadať tento, resp.
budúci týždeň. Mesto bude predkladať žiadosť o finančný príspevok. Mesto je pripravené na
zverejnenie výzvy a na následné podanie žiadosti o finančný príspevok.

- Ing. Marián Takáč – aký je predpokladaný náklad na jednotlivé stavby.
- Ing. Miloš Mičega – členom komisie poskytol výňatok z výzvy na predkladanie požiadaviek
o pridelenie financií pre obnovu MsÚ...... Finančné náklady sa nedajú teraz určiť presne, lebo všetky
akcie budú predmetom verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Dá sa však uviesť, že podľa
rozpočtu projektanta treba počítať s nasledovnými predbežnými nákladmi :
o Zvýšenie energetickej úspory budovy MsÚ – cca 500 tis. eur,
o Zvýšenie energetickej úspory budovy Technických služieb – cca 400 tis. eur,
o Zvýšenie energetickej úspory budovy Požiarnej zbrojnice – cca 250 tis. eur,
o Zvýšenie kapacity detí v Materskej škole – cca 420 tis. eur, (súčasťou projektu je aj kompletná
obnova kuchyne spolu s gastrotechnológiou)
o Stavebná úprava spojovacieho krčku na ZŠ – cca 20 tis. eur,
o Stavebná úprava striech a objektov telocviční na ZŠ – cca 50 tis. eur.
K technickému stavu striech na telocvičniach a spojovacom krčku pri amfiteátri na ZŠ uviedol, že sú
v katastrofálnom stave a aj pri menšom daždi zatekajú.
- Predseda komisie navrhol nasledovné uznesenie :
Komisia odporúča realizovať na základnej škole na pavilóne „G“ kompletnú výmenu strešného plášťa
vrátane spojovacieho krčku pri amfiteátri.
HLASOVANIE :
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

6. Rôzne.
-

-

Ing. arch. Jolana Kossuthová – Upozornila na zatekanie do čakárni na autobusovej zastávke na ul.
Štvrť SNP pri vjazde od Trenčianskej Teplej. ........Na sídlisku sú poškodené lavičky.
Ing. Marián Takáč – Na plavárni riešiť náter strešného nosníka........ Navrhol zvážiť, či na Hurbanovej
ulici na poškodenom chodníku neumiestniť trvalé dopravné značenie chodci choďte vľavo, resp.
vpravo.......Navrhol posúdiť stav vodárne pri cintoríne..... Poukázal na neestetický stav autobusovej
zastávky.
Ing. Pavol Hollý – Na Partizánskej ulici je rozbitý kanál.

7. Záver.
Predseda komisie Ing. Marián Takáč poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.
Miesto a čas zasadania komisie.
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 18.2.2016
v čase od 15,30 hod do 17,25 hod.
Zapísal : Ing. Miloš Mičega, garant

Predseda komisie : Ing. Marián Takáč
3

