Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy Mestského zastupiteľstva v
Dubnici nad Váhom.
Deň rokovania komisie: 26. 02 .2019
Rokovanie viedol: Ivan Baláž, predseda komisie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Zahájenie
2. Návrh rozpočtu na rok 2019
3. Rôzne
4. Záver
Bod. č. 1
Rokovanie komisie otvoril a viedol Ivan Baláž, predseda komisie. Predseda komisie oboznámil
prítomných členov komisie s programom komisie a vzhľadom na návštevu (zástupcov spoločnosti
TPV – TECHNOLOGY, s. r. o. a RAJEC INDUSTRY, spol. s r. o.) bol program zmenený.
Na úvod členka komisie Mgr. Ivana Tepličková vysvetlila fungovanie komisie ostatným členom a
upozornila, čím sa má zaoberať komisa, že medzi body nepatria: stavebné povolenia, ohlásenie
drobných stavieb a pod., ktoré podliehajú preneseným výkonom štátnej správe nie je v kompetencii
komisie výstavby zasahovať.
Člen komisie Mjr. Ing. Marián Ondrejec navrhoval pridať všeobecný bod, pod ktorým sa búdú riešiť
veci, ktorý nie je uvedený v zozname, čím sa komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
zaoberá.
Bod. č. 3
Členovia komisie sa zaujímali o územný plán mesta, kde členovia boli oboznámení, že dodávateľ
územného plánu má ten istý dodávateľ ARCH-EKO. Člen komisie Mgr. Rastislav Hauk sa informoval,
či má mesto vedený územný plan v systéme GIS a upozornil na organizačné zabezpečnie. Predseda
Ivan Baláž oboznámil, že v najbližšej dobe Mesto Dubnica nad Váhom plánuje digitalizáciu,
pasportizáciu parkovania, kde bolo pripomienkované, aby sa urobil poriadok miestných komunikácií
koho je cesta a komu patria komunikácie.
Člen komisie Mgr. Rastislav Hauk sa zaujímal, či má mesto pasportizáciu miestných komunikácií, kde
člen Mjr. Ing. Marián Ondrejec odpovedal, že mesto má, len ju treba aktualizovať.
Počas komisie Mjr. Ing. Marián Ondrejec prizval zástupcov spoločnosti TPV-TECHNOLOGY, s. r. o. a
RAJEC INDUSTRY, spol. s r. o., ktorým bolo vysvetlené možnosť riešenia dopravnej situácie na
Továrenskej ulici a následne sa dohodli na ďalšom stretnutí.
Bod č. 2
Rozpočet výstavby, územného plánovania a dopravy na rok 2019
Hlasovanie
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Nehlasoval :

7 členov
0
0
0

Na úvod členka komisie Mgr. Ivana Tepličková vysvetlila ako sa tvorí rozpočet a čo znamenajú
jednotlivé položky v rozpočte. Kapitálové položky sú na rozvoj mesta a kapitola 716 na Projektové
dokumentácie a štúdie.
Ostatní členovia komisie, boli oboznámení, že počas roka sa dajú robiť zmeny v rozpočte medzi
jednotlivými kapitolami, ktoré schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
Pani prednostka Ing. Silvia Kiačiková oboznámila členov komisie s najväčšími akciami, ktoré má
mesto v pláne tento rok realizovať. Medzi najväčšie akcie patria:
1. Cyklotrasy v Dubnici nad Váhom,
2. Zníženie energetickej náročnosti Dom Kultúry v Dubnici nad Váhom,
3. Prístavba MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom.
Návrh na uznesenie č. 1/2019 kap. 6
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Nehlasoval :

7 členov
0
0
0

Člen komisie Mjr. Ing. Marián Ondrejec mal pripomienku v rozpočte, že sú plánované prechody pre
chodcov, ktoré by sa mali riešiť iným spôsobom ako inteligentné, nakoľko upozrnil na 3 prechody,
ktoré nespĺňajú svoju funkciu a vysvetlil negatíva ( stale svietia a neregistrujú chodcov, keď je treba)
Člen komisie Ing. Michal Múčka navrhol, aby sa v najbližšiej dobe zrušil prechod pre chodcov na
kruhovom objazde.
Bod . č. 4
Na záver členovia komisie dali návrh prijať do komisie architekta. Bol navrchnutý pán Ing. Arch.
Lubomír Bútora. Na ďalšie stretnutie komisie členovia navrhli riešiť nasledovné body:
- cesta kpt. Nálepku
- parkovisko na Moyzesovej ulici
- cyklotrasa
- riešenie dopravnej situácie na Továrenskej ulici ( B2)
- riešenie kruhového objazdu (bypass)
- farebnosť panelových domov pri zatepľovaní
- reklamy na fasádach panelových domov

Predseda komisie : Ivan Baláž

Zapísala : Bc. Janka Žiaková
V Dubnici nad Váhom, dňa 26. 02. 2019
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