
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve
Púchov, konanej dňa 27. 07. 2015

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Preverenie sťažnosti v reštauračnom zariadení                                    
2. Doplnenie poradovníka na byty                
3. Dopravné značenie
4. Rôzne

K bodu 1

Z Okresného  riaditeľstva  PZ SR Považská  Bystrica  prišiel  podnet  o prehodnotenie
otváracích  hodín  v prevádzkach  –  herni  VIX  a v bare  IRISH  PUB  na  Nábreží  slobody
v Púchove a to  z dôvodu zvýšeného počtu  vyslaných  hliadok na  preverenie  protiprávneho
stavu v prevádzkach a pri prevádzkach. Návštevníci sa navzájom napádali v herni,  za prečin
ublíženia  na  zdraví  a výtržníctva  je  podané  trestné  stíhanie.  K uvedenému  problému  sa
vyjadril majiteľ prevádzky pán Pavol Rusnák:

 nemôže ovplyvniť správanie sa zákazníkov
 za správanie sa zákazníkov mimo prevádzky nezodpovedá
 zamestnanec v prevádzke,  ktorý má na starosti  poriadok nemá také právomoci  ako

bezpečnostná služba
Členovia komisie sa dohodli, že zatváracie hodiny v prevádzke t.č. neskrátia. Priestory budú
viac monitorované  mestskou aj štátnou políciou. Pán Rusnák si zabezpečí   bezpečnostnú
službu,  ktorá  v kritických  hodinách  bude  strážiť  priestor  pri  prevádzke.  V prípade  ak
nenastane  náprava  do  31.  12.  2015 komisia  navrhuje  oddeleniu  dopravy a služieb  skrátiť
otváracie a zatváracie hodiny.   

K bodu 2

Komisia  sa zaoberala  doplnkom poradovníka na byty postavené zo Štátneho fondu
rozvoja  bývania.  Členovia  komisie  dohodli  doplniť  poradovník  na  najbližšom  zasadnutí.
Jednotliví  žiadatelia  o byty,  ktorí  spĺňajú  podmienku  príjmu   budú  osobne  pozvaní  na
komisiu. Až po rozhovore s uchádzačmi komisia navrhne doplnenie do poradovníka. 

K bodu 3

 S dočasným dopravným značením  -  B6  „Zákaz  vjazdu  nákladných  automobilov“
v miestnej  časti  Keblie   z dôvodu poškodenia  komunikácie  nad miestnym vodným
tokom komisia aj  dopravný inžinier súhlasia. Pán Crkoň a pán Marman nesúhlasia,
aby mesto vynakladalo veľké finančné prostriedky na opravu komunikácie, ktorú si pri
výstavbe  rodinných  domov  poškodili  majitelia  rodinných  domov.  V meste



a v prímestských  častiach  sú  komunikácie  v horšom stave,  ktoré  potrebujú  opravu
a slúžia väčšej časti obyvateľstva. Preto navrhli, aby boli prizvaní majitelia rodinných
domov, ktorí používajú komunikáciu v časti Keblie a podieľali sa na spolufinancovaní
opravy uvedenej komunikácie.

 JUDr.  Jozef  Martišík  starší,  súdny  exekútor,  Samoty  1061  v Púchove   požiadal
o vyhradenie parkovacích miest na komunikácií, ktorá sa nachádza na jeho parcele č.
2444/6  v k.ú.  Púchov.  Parkovacie  miesta  využívajú  aj  iné  osoby,  ktoré  nie  sú
zákazníkmi  exekútorskeho  úradu,  alebo  zamestnanci.  Komisia  a dopravný  inžinier
súhlasia s osadením dopravnej značky „Vyhradené parkovanie pre exekútorsky úrad“
na vlastné náklady žiadateľa.

 Majitelia  rodinných  domov  na  Tulipánovej  a  Ružovej  ulici  v Púchove  žiadajú
o rozšírenie  a vyasfaltovanie  komunikácie  od  veľkoskladu  liehovín  po  cintorín.
Vzhľadom   na  to,  že  sa  jedná  o väčšiu  rekonštrukciu  komunikácie  –  posunutie
chodníka  smerom k svahu  a rozšírenie  komunikácie,  bude to  navrhnuté  do  úpravy
rozpočtu.  Komisia  spolu  s dopravným  inžinierom  dočasne  navrhuje  osadenie
dopravnej značky:
zdola osadiť dopravnú značku P11 - prednosť pred protiidúcimi vozidlami
zhora osadiť dopravnú značku P10 – prednosť protiidúcich vozidiel

 Pán Ivan Krošlák  žiada o osadenie zákazových dopravných značiek v miestnej časti
Potôčky.  Komisia  sa  požiadavkou  bude  zaoberať  na  najbližšom  zasadnutí  za
prítomnosti  pána Krošláka vzhľadom na to, že zo žiadosti nie je konkrétne   o aké
dopravné značenie sa jedná a v ktorej časti Potôčok.

K bodu 4

Predseda komisie pán Crkoň vzniesol uvedené požiadavky:

 Pri  uzávierke  Továrenskej  ulice  a podchodu  na  Kolonke  informovať  občanov
prostredníctvom televízie, novín a rozhlasu o zmene dopravného značenia

 Pri rokovaniach s OHL upozorniť, aby nedochádzalo k zasypávaniu súkromných
pozemkov  a plotov,  ktoré  sa  nachádzajú  pri  železnici.  Požiadať  OHL
o odstránenie už zasypaných pozemkov. 

 V miestnej  časti  Kolonka na Ul. I.  Krasku, v Kebli  a na Ul. J.  Kráľa požaduje
osadiť  spomaľovacie  prahy.  Upozornenie  od dopravného inžiniera  -  pokiaľ  na
týchto komunikáciách jazdí miestna doprava, cestný zákon nedovoľuje osadenie
spomaľovacích prahov.

 Pri rokovaniach so železnicou zabezpečiť, aby v podchode od železničnej stanice
smerom ku kostolu v Horných Kočkovciach bola údržba v budúcnosti vykonaná
v celej dĺžke. 

Bc. Cyril Crkoň
predseda komisie



Zapísala: Jana Filová


