
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve
Púchov, konanej dňa 28. 10. 2015

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:

                                     
1 Dopravné značenie v meste                                
2 Rôzne

K bodu

Z dôvodu  odstránenia  žeriavu  na  stavbe  pri  kruhovom  objazde  pri  „rožáku“  je
potrebné odstaviť dopravu smerom od kruhového objazdu po vjazd na Nábrežnú ulicu – jedná
sa  o komunikáciu  oproti  gymnáziu.   Zástupca  investora  pán  Hrbáček  Peter  prítomných
oboznámil  s návrhom objazdovej  trasy,  ktorú  prerokoval  so SSC, SAD,  ADP, dopravným
inžinierom. 
Návrh obchádzky: 

- na Nábrežná ulicu vjazd z ulice Hollého pri zastávke na Považskú Bystricu 
- výjazd z Nábrežnej na Hollého ulicu pri firme Odema. 
- Nábrežná  ulica  obojsmerná  od  mosta  až  po  vjazd  pri  pizzerií   a jednosmerná  od

pizzerie po Odemu.  

Uzavretie ulice je na deň  7. 11. 2015 a to od 7.00 hod rannej – cca 12 hodín.
Dopravné značky umiestnia v sobotu ráno pred uzavretím ulice.
Komisia odporúča zmenu dopravného značenia na Nábrežnej ulici (miestna komunikácia) až
po súhlase dopravného inžiniera. 

Ostatné body k dopravnému značeniu v meste  sa prerokujú na najbližšej  z dôvodu
neprítomnosti dopravného inžiniera.

K bodu 2

Nájomníčka v mestskom nájomnom byte pani Jana Kucharíková, bytom Dvory 1932
požiadala o zníženie nájmu na základe merania termografie pri  ktorom bolo zistené že na
viacerých miestach dochádza k úniku tepla.  Pán Motúz informoval,  že žiadosť o zníženie
ceny nájmu sa bude riešiť tak, že sa zistí skutkový stav uvedeného bytu – termovízna kontrola
bola vykonaná ešte v roku 2012, výsledky už môžu byť t.č.  odlišné. Na základe výsledku
termovízie sa navrhne riešenie. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, pracovisko Púchov zvoláva
prípadovú konferenciu vo veci vyhodnotenia plánu sociálnej práce s rodinou maloletých detí
a stanovenia úloh s cieľom nájsť optimálne riešenie sociálnej situácie rodiny a starostlivosti
s ohľadom  na  napĺňanie  potrieb  maloletých  detí  rodičov  Júlii  Kolárovej,  Dušana  Kolára
bytom v mestskom nájomnom dome Nimnica č.  127. Menovaní  sú dlhodobo problémoví,
spolužitie so susedmi je veľmi komplikované (rušenie nočného kľudu, alkohol) .  Jedná sa
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o pridelenie ďalších miestností v mestskom dome v prípade pridelenia detí do starostlivosti
rodičov. O uvedenom informovala Jana Filová a Ing. Vladimír Motúz.

Ing.  Ivan  Nosál  požiadal  o návrh  zmeny  zmluvy  o dodávke  vody  a odvádzaní
odpadových a zrážkových vôd na Námestí slobody 1402, Púchov. Pán Motúz, riaditeľ MsBP
s.r.o.   zvolá rokovanie s kompetentnými osobami. 

O prácach na cintorínoch informoval pán Krajčovič.  Počas sviatku všetkých svätých
sa   na  cintorínoch   vykonávajú  upratovacie  a natieracie  práce,  zabezpečené  je  väčšie
množstvo smetných košov, ktoré sa viackrát za týždeň vyprázdňujú.

Pán Krajčovič komisiu oboznámil o zakúpení 60 m svetelnej reťaze, ktorá sa použije
na vianočnú výzdobu v Horných Kočkovciach.  Ostatné svetelné vianočné ozdoby ostávajú
z minulého roku. 

Predseda komisie požiadal MsP o spoluprácu s dopravnou políciou  vo veci merania
rýchlosti  na  komunikáciách  v časti  Horné  Kočkovce.  Náčelník  MsP  rokoval  so  štátnou
políciou viackrát v tejto veci. Avšak prioritou štátnej polície je monitorovanie ciest I.  a II.
cesty, nie v prímestských častiach vzhľadom na personálny stav policajtov. 

Bc. Cyril Crkoň
           predseda komisie

Zapísala: Jana Filová
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