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Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve
Púchov, konanej dňa 24. 08. 2015

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Doplnenie poradovníka na byty – predvolaní žiadatelia                               
2. Predvolanie majiteľa prevádzky Ampezzo s.r.o. – Baniar 
3. Uzavretie  miestnej  komunikácie  počas  konania  Púchovského  jarmoku  (Námestie

slobody, Dvory)
4. Vyjadrenie k otvoreniu prevádzky – Intin Nigt club – bar so spoločnosťou dievčat
5. Rôzne

K bodu 1

Na komisiu boli predvolaní žiadatelia o mestský nájomný byt, ktorí dokladovali príjem
a spĺňajú  podmienku  príjmu  podľa  počtu  osôb.  Na  komisiu  boli  predvolaní  nasledovní
uchádzači, ktorí osobne členov komisie informovali o svojej bytovej situácii:

- Potočný Juraj – na komisiu neprišiel (po komisii osobne oznámil, že bytovú situáciu si
vyriešil a zrušil žiadosť o byt)

- Belobradová Emília – prítomná
- Mazúrová Mária – prítomná
- Hrušíková Lenka – neprítomná
- Hlaváčková Slávka – neprítomná
- Burianec  Jozef  –  prítomný,  momentálne  chce  byť  iba  evidovaný,  nie  zaradený do

poradovníka
- Suder Jaromír – prítomný
- Mazúrová Mária – prítomná
- Milko Milan – prítomný
- Maceková Mária – prítomná
- Rosinová Tatiana – prítomná
- Svíčková Eva – prítomná
- Chovančíková Jana – prítomná

Členovia komisie navrhli doplniť do poradovníka na mestské nájomné byty nasledovne:

Byty postavené zo ŠFRB 2-3 izbové:

1. Suder Jaromír, Suderová Monika
2. Maceková Mária
3. Rosinová Tatiana
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Byty postavené zo ŠFRB 1-izbové, garsónky:

1. Chovančíková Jana
2. Belobradová Emília
3. Milko Milan

                                      
K bodu 2

Spoločnosť  Ampezzo  s.r.o.  má  v súčasnosti  platné  zmluvy  na  nájom  nebytových
priestorov a to cukráreň Azalka  a Bistro Kuchtík na Námestí slobody 1401 a1400, platnosť
zmlúv  je  dojednaná  do 30.  10.  2015.  Aktuálny stav  pohľadávok k 24.  08.  2015 na  tieto
priestory je 4700,75 €. Z toho dôvodu bol predvolaný majiteľ uvedených prevádzok Michal
Baniar.  Svoje dlhy odôvodnil tým, že z dôvodu vysokého nájmu a v letných mesiacoch nízkej
návštevnosti  nemá  finančné  prostriedky  na  platenie  nájomného.  Komisia  pánu  Baniarovi
odporučila:

- mestskú radu požiadať o zníženie nájomného
- zaplatiť časť dlhu

K bodu 3

Z dôvodu konania Púchovského jarmoku dňa 19. 9. 2015 je potrebné uzavrieť miestnu
komunikáciu  na  Námestí  slobody a Dvory.  Komisia  odporúča  a dopravný inžinier  súhlasí
s uzavretím komunikácií:

- piatok 18. 9. 2015 Námestie slobody od 8.00 hod. do 24.00 hod.
- piatok 18. 9. 2015 Dvory od 18.00 hod. do 24.00 hod.
- sobota 19. 9. 2015 Námestie slobody od 00.00 hod. do 24.00 hod.
- sobota 19. 9. 2015 Dvory od 00.00 hod. do 20.00 hod. 

K bodu 4

Pán  Beneš  požiadal  o vydanie  súhlasu  na  otváracie  a zatváracie  hodiny
v potravinárskych  a reštauračných  prevádzkach  –  Intim night  club  –  bar  so  spoločnosťou
dievčat na Námestí slobody 1400. Predajný čas požiadal počas celého týždňa od 20.00 hod do
06.00 hod.  Členovia komisie neodporúčajú   vydať otváracie hodiny na uvedenú prevádzku
z dôvodu blízkosti  stavieb určených na bývanie – VZN č.  2/2007 – Pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov. 

K bodu 5

Od občanov bývajúcich na uliciach Zábreh a Pod Zábrehom prišiel podnet na zníženie
rýchlosti. Komisia navrhuje osadenie dopravnej značky B31a – najvyššia povolená rýchlosť
30 km na obidve ulice. 

Občania,  ktorí  majú  novovybudované  domy  v časti  medzi  Vieskou  a Ihrišťami
požiadali o posunutie  značky obce Vieska až za rodinné domy. Komisia odporúča posunutie
koniec a začiatok  značky obec Vieska a zároveň odstúpiť žiadosť na Obvodný úrad, odbor
dopravy vzhľadom na to, že sa jedná o štátnu komunikáciu.. 
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Poslanec pri Mestskom zastupiteľstve Púchov pán Bílik žiada o osadenie svetelného
signalizačného  zariadenia  na  priechode  pre  chodcov  na  Ul.  1.  mája  oproti  Alexandra
športhotelu.  Dopravný  inžinier  nesúhlasí  a komisia  neodporúča  osadenie  signalizačného
zariadenia  z dôvodu  blízkosti  viacerých  križovatiek  a v čase  dopravnej  špičky  možného
zablokovania Ulice 1. mája . Dopravný inžinier informoval, že nie sú evidované dopravné
kolízie s chodcami v tejto časti.

Do  mestskej  rady  Mestský  bytový  podnik  s.r.o.  predkladá  Zásady  prideľovania
nebytových priestorov. Hlavnou zmenou v zásadách je navrhnutie zníženie ceny nájmu cca
o 20%  a to  na  základe  prieskumu  trhu  o nájmoch  v nebytových  priestoroch.  Komisia
odporúča schválenie zásad. 

Pán Drocár navrhol spraviť v meste pasport vodorovného dopravného značenia  - žlté
čiary. Na každom zasadnutí komisie prejsť po častiach jednotlivé ulice a tie žlté čiary, ktoré
už  nemajú  dopravný  význam  zrušiť,  prípadne  tie,  ktoré  nie  sú  schválené  dopravným
inžinierom schváliť. 

Firma  Vrbata  s.r.o.  požiadala  o vyjadrenie  sa  k reklamnej  stavbe  na  pozemku  č.
1697/4, 198/1, 76/26 v k.ú. Púchov. Jedná sa miestnu komunikáciu medzi obchodným domom
Kaufland a ZŠ Mládežnícka. Komisia aj dopravný inžinier súhlasia s umiestnením reklamnej
stavby za predpokladu dodržiavania bezpečnosti na komunikácii. Reklamnú tabuľu umiestniť
tak, aby neohrozovala bezpečnosť premávky. 

Pán  Crkoň  požiadal  PTsM  s.r.o.  o uloženie  dlažby  v okolí  vodovodu  na  cintoríne
v časti  Horné  Kočkovce.   Taktiež  požiadal  o doplnenie  odpadového koša  na  Továrenskej
ulici. 

Pán  Krajčovič  riaditeľ  PTsM  s.r.o.  informoval  o prepadaní  sa  komunikácie  na
Novonosickej  ulici.  Spoločnosť Sevak na základe  monitorovania  kamerou zistila,  že  z ich
strany nenastala žiadna porucha. 

Pán Krošlák  požiadal  v časti  Potôčky vyspraviť  miestnu  komunikáciu  – dosypanie
štrkom. Zároveň požiadal o osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu motorovým vozidlám
nad 3,5 tony“. Z oddelenia výstavby a životného prostredia upozornili staviteľov rodinných
domov, aby  s ťažkou technikou prechádzali  po poľnej ceste, ktorá vedie súbežne so štátnou
cestou  smerom  na  Nimnicu.  V prípade  nezlepšenia  sa  situácie  a prejazdu  nákladných
motorových  vozidiel  po  Ul.  potôčky  komisia  navrhne  osadenie  požadovanej  dopravnej
značky. 

O operačnom pláne  zimnej  údržby na rok 2015 – 2016 informoval  pán Krajčovič.
Operačný plán  zimnej  údržby je  základným podkladom pre  zabezpečenie  zjazdnosti  ciest
a miestnych  komunikácii  v meste  Púchov. V operačnom pláne  je  stanovenie  poradia  ciest
a miestnych komunikácií pre zimnú údržbu a to I. etapa a II. etapa.
Do operačného plánu na rok 2015-2016 pribudlo  premostenie  nad železničnou  traťou pri
Continental s.r.o. Komisia navrhuje zaradiť chodník a komunikáciu do I. etapy. 

Bc. Cyril Crkoň
predseda komisie
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Zapísala: Jana Filová

 


