ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného
plánovania pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne konaného dňa 14.11.2017
o 15.30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ na Mierovom námestí č. 2 v Trenčíne
Prítomní členovia komisie :
Ing. Miloš Mičega (predseda)
Miloslav Baco (poslanec)
Prítomní:
Ing.
Ladislav Matejka (poslanec)
Členovia
komisie:
Mgr. Richard
Medal (poslanec)

Neprítomní členovia komisie :
Ing. Tomáš Bahno (poslanec) ospravedlnený
RNDr. Svorad Harcek, PhD. (odborník) ospravedlnený
Ing. Michal Urbánek (poslanec)

Ing. Miloš Mičega (predseda)

Garanti komisie:
Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. – za ÚHA
Ing. Viera Gugová – za ÚSŽP
Hostia:
Bc. Zuzana Čachová, ÚSŽP
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Program zasadnutia komisie po schválení :
Otvorenie a schválenie programu.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Návrh novelizácie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
Informácia o aktuálnom stave procesu ZaD UPD Mesta Trenčín.
Informácia o riešení statickej dopravy a návrh zmeny prevádzkového poriadku zóny
s plateným státím.
Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Informácia o nevyužitej budove vedľa kina Hviezda.
Plánované investície na rok 2018.
Informácia o stavebnej údržbe miestnych komunikácií (MK) - (kto ju robí
a kontroluje, kde hlásiť poruchy na MK a pod.).
Informácia o stave náhradnej výsadby vo verejnej zeleni.
Prehľad projektov podaných a schválených na eurofondy a informácia o projektoch
(žiadostiach), ktoré neboli schválené.
Informácia o súčasnom stave rekonštrukcie futbalového štadióna (termíny, názov
zhotoviteľa a pod.)
Informácia o dotáciách v oblasti ŽP za rok 2017.
Rôzne.
Záver.

1. OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU
 Ing. Mičega: Otvoril zasadnutie, konštatoval, že prítomní sú štyria členovia komisie
a komisia je uznášaniaschopná. Prečítal body programu a opýtal sa prítomných či majú
návrh na zmenu alebo doplnenie programu.
 Ing. Matejka: Volali ľudia... Teraz sa vymenili výlepné plochy (p.Rengl a podobne).
Volali ľudia aj firma ktorá ich pôvodne mala. Všetky vývesné plochy mali byť rovnaké.
Ľudia sa sťažovali pri obchodnej akadémii odrezali plot, pôvodná nástenka je tam hodená,
niekto sa môže zraniť na odrezanom plote. Nikto sa o to nestará. Je to vstupná brána na
Sihoť. Keď som jazdil po meste - pod mostom je pôvodná skruž. Nebude to tak ako to bolo
oznámené... Nebudú všetky skruže a plochy rovnaké? Môžu tu fungovať dve firmy?..........
Ing. Mičega: Bola by to požiadavka do bodu rôzne......... Ing. Matejka: Kto je za to




zodpovedný? Pri Obchodnej akadémii je plot mestský, je zničený........ pôvodná tabuľa je
hodená na zemi, vyzerá to ako to vyzerá, nech sa niekto postará o plot. Ako budú vyzerať
ostatné plochy? Tým pádom tu budú fungovať dve firmy?
Mgr. Medal: Navrhujem do programu doplniť bod č.12 Informácia o dotáciách v oblasti
ŽP za rok 2017.
Ing. arch. Mlynčeková – je tu kolegyňa Čachová. Navrhujeme bod č. 3 prerokovať ako
bod č. 2.

Uznesenie č.52/17: Komisia ŽPDIaÚP do programu zasadnutia dopĺňa bod 12 Informácia
o dotáciách v oblasti ŽP za rok 2017.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.53/17: Komisia ŽPDIaÚP navrhuje, aby sa bod 2 programu prerokoval ako bod 3.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.54/17: Komisia ŽPDIaÚP schvaľuje program zasadnutia ako celok vrátane zmien.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
2. NÁVRH NOVELIZÁCIE VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
 Bc. Čachová – pripravujem novelizáciu VZN o odpadoch, pretože sa novelizuje zákon o
odpadoch. Jedna z najzávažnejších vecí, ktorá sa navrhuje, je aby bola zrušená služba zberu
nadrozmerného odpadu. Službu navrhujem zrušiť z dôvodu, že plánujeme otvorenie
zberného dvora. V decembri predpokladáme pre mestskú časť Sever otvorenie zberného
dvora, preto navrhujeme službu zrušiť, na stojiskách je pravidelne znečistenie, ľudia
nerešpektujú, že vykladať je potrebné odpad len v predvečer dňa vývozu. Už po vývoze
vykladajú odpad znovu, na stojisku to potom dva týždne trčí.
 Bc. Čachová - ďalej budú doplnené do VZN drobné veci: informácia o treťom zbernom
dvore, čo tam bude možné odovzdať, rozmiestnenie nádob na kovy, ako často budú
vyvážané, možnosť zakúpenia vreca na bioodpad. Zároveň ma útvar ekonomický - dane a
poplatky požiadal o informovanie, že bude doplnené novelizované VZN o miestnych
daniach a poplatkoch, kde budú vsunuté dve položky 240 l BIO nádoba a 120 l vrecia na
bioodpad. Vrecia budú môcť občania zakúpiť na klientskom centre, sú rozložiteľné, budú
slúžiť len na bioodpad, budú mať logo MariusPedersen. Vykladať sa budú môcť v súlade s
harmonogramom zberu, vyvážené budú v čase ako nádoby na bioodpad. Občania nás počas
roka prosili o doplnkovú službu... Ďalej budú do VZN zapracované drobné zmeny v súlade
novely zákona o odpadoch, drobný stavebný odpad...
 Ing. Matejka: Koľko stojí to vrece?....... Bc. Čachová - vrece bude s poplatkom za 2,10 €.
V cene je samotný náklad na vrece, vývoz a uloženie na kompostáreň. Vrece sa rozkladá 90
dní. Bojíme sa trošičku toho, že občan si kúpi vrece bude tam ukladať bioodpad a bude ho
90 dní držať na svojom pozemku a keď ho zdvihne medzi tým sa rozloží... Občania
požadujú vývoz vriec s bioodpadom... Akékoľvek vrece nie je možné odvážať...
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Ing. Zavřel - zakúpili sme 30 vriec, skúšame ich. V komposte sa musí vrece rozložiť, aby
sme tam nemali plast. Výrobca garantuje, že sa za 90 dní rozloží. Testujeme to aj aby sme
vedeli, že keď tam niečo niekto dá, po dvoch mesiacoch sa vrece nerozpadne....... Mgr.
Medal: Mám skúsenosť, bohužiaľ, že takéto vrecia sa rozkladajú aj keď sú skladované.
Treba sa opýtať na trvanlivosť. Už po roku sa vo švoch vrecia rozišli........Bc. Čachová –
výrobca hovoril o deväťdesiatich dňoch, musíme na to občanov upozorniť......... Ing.
Zavřel - k vreciam budú nálepky s logom......... Mgr. Medal: Odporúčam, aby sa vrecia
ešte preverili..........Baco: treba dať na vrece dátum výroby......... Ing. Matejka: Kto to bude
mať na starosti? Na klientskom musia byť označené štítkom, že ho niekomu predáme a už
na Hasičskej bude rozpadnuté... Aby nedošlo k tomu, že ho niekde máme pol roka a...
Nemôžeme poskytnúť vrecia občanovi na skúšku zadarmo?.......Bc. Čachová - raz ho
naučíme na niečo zadarmo... Nie sme na to naučení ako v zahraničí každý pôvodca odpadu
je si vedomí, že za likvidáciu odpadu musí platiť. Ing. Matejka - možno tu nebude viac než
1000 ľudí, ktorí budú mať o to záujem...
Bc. Čachová – stále je možné odviezť bioodpad do zberného dvora, ale sú ľudia, ktorí
nemajú možnosť ho tam odviezť........Mgr. Medal: Je to širšia otázka a týka sa to aj odvozu
nadrozmerného odpadu, pre občanov to bola veľká služba, využívaná........... Bc. Čachová ak si viem do domu nábytok dostať, mal by som si vedieť zabezpečiť aj odvoz do zberného
dvoru. Považská Bystrica to zrušila minulý rok, aj v Nitre je to obmedzené.... Samozrejme
samosprávy hovoria, že službu musia doobjednať. Skúsme to občana odnaučiť. Na
stojiskách sú celé kuchynské linky, celá nábytková stena. Tri zberné dvory sú otvorené do
17:30. Môže sa rozprávať... o napríklad mestská časť Rača má zelený taxík, za poplatok mu
nadrozmerný odpad prepravia.
Ing. Mičega: Viete čo pomôže, alebo môže pomôcť. Kde sa v MČ Sever budú budovať
polopodzemné kontajnery? V rámci investičky Clementisova, Kraskova. Teraz sa začína
robiť. Medzi MŠ Opatovská a smerom na Sihoť IV. popri hrádzi majú pribudnúť
parkoviská, projektantovi som ukazoval miesto, kde sa dajú umiestniť polopodzemné
kontajnery ideálne. Neviem či je to doriešené... Kraskova je to Téčko križovatka, jedny
kontajnery sú na začiatku tejto cesty, nazval by som ich problematické... sú na chodníku ku
zelenine, a druhé kontajnery sú vzadu pri Téčku... Ak by sa dali k Váhu do Téčkovej
križovatky polopodzemné kontajnery rovno tam zastaví auto nákladné a nikomu
nezavadzia... bolo by z dvoch stojísk jedno. Vrátim sa k tej myšlienke... Všimol som si, že
od kedy sú polopodzemné kontajnery ľudia si nedovolia odpad dať vedľa........ Bc. Čachová
– až tak nie, ale napríklad na Juhu vykladajú aj k polopodzemným...... Ing. Mičega - to je tá
zotrvačnosť... Ľudia idú, lebo sa to do kontajnerov akože nezmestí... Do polopodzemných
nikdy skrinku nehodí... Na tej Žilinskej dokonca cudzí zastavili auto...
Mgr. Medal - k VZNku - jarné a jesenné upratovanie s veľkoobjemovými kontajnermi
ostáva?.......Bc. Čachová: Ostáva... Ani v zákone sa to nezmenilo. Vyhláška k novele
zákona hovorí o kampaňovom zbere bioodpadu, preto zostane počas jarného a jesenného
upratovania veľkoobjemový kontajner na bioodpad. Vyhláška zavádza novinku, že
k bytovým domom ktoré vlastnia svoj pozemok, tieto sú povinné požiadať o bionádobu.
Nebudú platiť zvlášť za bionádobu, pretože paušálny poplatok je istým spôsobom vyšší. Je
to ešte ťažké hovoriť, pretože zákon a vyhláška nie je podpísaná prezidentom. Ing. Mičega:
Nie je potrebné čakať na podpis... Bc. Čachová: Preto som nepredložila VZN so zmenami.
Pošlem Vám ho mailom, bude predložené na zasadnutie v decembri... Najväčšia zmena by
bola zrušenie nadrozmerného odpadu. FMK odporučila zrušenie.
Mgr. Medal - odporučil by som, aby sme hovorili o nejakej náhrade služby odvozu
nadrozmerného odpadu... Zelený taxík je dobrá myšlienka......... Bc. Čachová: V MČ Rača
to funguje za poplatok....... Mgr. Medal - Ak si niekto kúpy stenu musí si ju odviezť -
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väčšinou mu ju dovezie predajca........ Bc. Čachová - budeme mať 3 zberné dvory... Jarné
a jesenné upratovanie bude pokračovať.
Ing. Mičega - je to dosť veľké in medias res, veľká zmena pre ľudí... Vrátim sa ku
spadnutému stromu na Clementisovej ulici pri hrádzi - je to Mestská akcia... autá rozjazdili
trávnik, odišli preč, bordel zo spadnutého stromu (bobule...) zostali na ceste... Vidia to deti
je to pri vstupe do areálu škôlky... My chceme od dospelých... od malička deti učíme
bordelu........ Videl som ako za dve hodiny po vývoze nadrozmeru vyložili ľudia ďalšie
veci... Nastane tu.. problém bude, že zrazu neprídete nadrozmer zobrať zostane
bordel........Bc. Čachová – treba to riešiť.
Ing. Mičega - opýtam sa - toto VZN nemá vplyv na cenu?....... Bc. Čachová - nie, do VZN
o miestnych daniach sa vsunú 2 nové položky 120 l vrece na bioodpad a 240 l nádoba na
bioodpad. Poplatok sa nemení. Systém zostáva ako je zavedený. Zber nadrozmerného
odpadu má vplyv na rozpočet v tom ,že tá služba ročne predstavuje 87 tis. eur. nemožno
povedať úplne, že tento náklad ubudne. to množstvo odpadu by sa malo objaviť v zbernom
dvore, kde to mesto hradí. Úsporou bude zhruba 50 tis....
Mgr. Medal - tie tetrapaky sa budú riešiť v prípade, že prezident podpíše.......Bc. Čachová sme predbežne dohodnutí tak, že sa rozmiestni 50 ks oranžových nádob na tetrapaky.
Zavedieme to... Stojiská ešte budeme vytypovávať... Už nevieme kam umiestňovať
nádoby...
Ing. Matejka - v Kubrej sme zobrali kontajnery na plast?..........Bc. Čachová - na podnet
občanov... pre rodinné domy je zavedený zber plastov vrecovým systémom od roku 2005.
Nádoby boli v Kubre duplicitne a vznikali tam nelegálne skládky........ Ing. Matejka nádoby boli pri škole, deti vedeli kam majú hodiť fľašku....... Bc. Čachová - MŠ so ZŠ by
mohli mať spoločnú nádobu na plasty v areáli... Zberný dvor budú mať Kubrania blízko.
Mgr. Medal - pri tetrapakoch sa neuvažovalo s vrecovým systémom? Pracovalo by sa
s čistejším materiálom. Odstránil by sa aj problém so stojiskami, kam
nádoby
umiestniť........ Bc. Čachová – Vrecový systém je drahší. OZV to môžeme navrhnúť, opiera
sa o nejaký rozpočet...
Mgr. Medal – vrátim sa k VZN keď je otvorené - článok 8 bod 10 písm. b) stanovuje sa
druh nádoby 120 litrov 1x14 dní pre počet poplatníkov 1-4. Opakovane ma oslovujú
päťčlenné rodiny, že nenaplnia nádobu za týždeň, poctivo triedia odpad, nemajú šancu za
týždeň nádobu naplniť, uvedomelé rodiny, opakovane majú pripomienku, príde im to ako
nespravodlivé....... Bc. Čachová – cenu sme stanovovali... rodina musí prispievať na
spoločné náklady (uličné nádoby, cintoríny, zberné dvory...) Musel by byť poplatok
postavený inak, museli by sme na rodinu nakombinovať paušálny plus množstvový zber...
nie je to možné z legislatívy, ak sa podarí s ministerstvom financií docieliť, že môžeme
domácnosti vyrubiť kombinovaný poplatok bude to o niečom inom.
Ing. Matejka – kto rieši, alebo konkrétne – MAX kruháč bolo tam auto MariusPedersen
nakladalo smetiaky v bajpase. Tri autá preleteli krížom... Vyhol som sa ľavou stranou kam
by som nemal chodiť (od BILLA sem)... Pozrite sa na to, to stojisko nie je dobre.......Bc.
Čachová – nádoby majú firmy na svojom pozemku, ale v deň vývozu ich musia nachystať.
Pozrieme to.
Mgr. Medal: Polopodzemné kontajnery v MČ Stred? Pýtam sa na Váš pohľad......... Bc.
Čachová – Soblahovská 49 a 51 alebo 61, na Novinách by sa určite dali...
Mgr. Medal - bol som trošku zhrozený ako to vyzeralo na cintorínoch – tam sa netriedi
odpad?..........Bc. Čachová – Nie, správca cintorínov nahlási počty kontajnerov... od 16.10.
do 6.11. boli na cintorínoch rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Správca aj mal pokus,
ale vytriediteľnosť nevedeli dosiahnuť. Odpad je špinavý, vence treba rozobrať... museli by
tam stáť dobrovoľníci, ktorí by to poctivo triedili... Aj v iných mestách ak boli kontajnery na
triedenie, ľudia tam hádzali všetko..........Ing. Zavřel doplnil p. Čachovú - na cintorínoch sú

KŽPDIaÚP november / 2017

4. strana







všetko viacdruhové materiály (vetvičky, plastové kvety, kovový drôt, sklo s fóliou, vosk
v plastovom obale v sklenenom kahanci...).
Ing. Mičega sa vrátil v diskusii k nadrozmernému odpadu - aký systém si predstavujete?
Potom systém nahlasovania by bol individuálny?
Ing. Matejka – nemôže prebehnúť trojmesačná, polročná kampaň a potom to zrušenie?
Bc. Čachová - listom by boli SVBéčka, správcovia upozornení na zrušenie služby.
Ing. Mičega – ja si skôr ešte predstavujem, že by bola kampaň spojená ešte s dvomi vecami.
Informácia, že budeme rušiť službu ku dňu xy a zároveň výzva kto čo má vyložte odvezieme
a stop.
Mgr. Medal – informáciu zverejňovať pravidelne, a potom ešte možnosť za paušálny
poplatok objednať odvoz nadrozmerného odpadu.
Uznesenie č.55/17: Komisia ŽPDIaÚP odporúča zrušiť službu zber nadrozmerného odpadu v
meste k 30.6.2018 s tým, že zrušeniu bude predchádzať kampaň zameraná na oznámenie o
ukončení tejto služby, oznámenie o poslednej možnosti zberu nadrozmerného odpadu a
následnej možnosti odvodzu nadrozmerného odpadu po zrušení služby.
Hlasovanie :
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Ing. Mičega: Žilinská ulica polopodzemné kontajnery – žiadam systémovo riešiť ak je
preplnené sklo... Odviezť skôr než je termín v harmonograme. Vyše týždňa hádzali ľudia sklo
do komunálu. Viem hneď dať info...
3. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE PROCESU ZaD ÚPD MESTA TRENČÍN
 Ing. arch. Mlynčeková, PhD. – proces beží. Zatiaľ nemám nič také, čo by sme mohli
ukázať. Mali sme niekoľko rokovaní so spracovateľom, riešime, spracovávame. Niekedy po
novom roku by sme mohli mať grafické materiály....... Ing. Mičega - ešte nebolo
oznámenie?...
Odišiel Ing. Matejka, komisia ŽPDIaÚP nie je uznášaniaschopná.
 Ing. Mičega - Priechody pre chodcov - požiadavka na bezbariérové s prvkami pre
slabozrakých. Keď sa osvetľujú a nespraví sa bezbariérovo, za svetla nemá priechod žiadnu
pridanú hodnotu. Konkrétne Kubranská pri škole po nasvietení nie je bezbariérový.
 Ing. Mičega – prečítal informáciu z MsÚ k bodu Plánované investície na rok 2018.
 Mgr. Medal – na linku k investíciám, ktorý visí na stránke mesta je neaktuálna informácia.
 Ing. Mičega – aký je aktuálny stav futbalového štadióna? Keď chcem vedieť aký je stav čo
idú robiť. Nepýtal som si informáciu od stavebného úradu ale od Mesta ako samosprávy.
Vložili sme tam dosť majetku na to, aby sme dostali informáciu pre občanov tohto mesta.
 Ing. Mičega - Informácia o stavebnej údržbe miestnych komunikácií – je tu informácia na
celú stranu o Stavbách Nitra... Máte ju... Informácia o námestí – ďakujem úprimne, tlmočte
p. Kortišovi. K VZN o poplatkoch... zvolám možno ešte jedno zasadnutie pred
zastupiteľstvom...
POŽIADAVKY:
 Ing. Mičega: Potočná ulica ako končia RD smerom na chatu vyčistiť komunikáciu pred
zimným obdobím, je tam problém nevedia sa obísť dve osobné autá.
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 Ing. Mičega: Clementisova ulica (pri Tepličke) - presadené stromy padajú, stalo sa to už
dvakrát. Po výsadbe zostalo nepozametané...
 Ing. Mičega: Clementisova ulica 8 - 3 borovice na kanalizácii, na obhliadke bolo
skonštatované, že to nie je dobré - výrub, ale doteraz výrub nie je uskutočnený.
 Ing. Mičega: Clementisova 2 - ihličnan na kanalizácii - žiadosť je na MsÚ. Kedy bude
vyrúbaný?
 Ing. Mičega: Sihoť IV. - výkopy po optike v trávniku sú stále rovnaké. Postih firmy je
možný?
 Bc. Baco: V ostrovčeku pri bývalom Milexe je potrebné vymeniť a doplniť dreviny.
 Ing. Mičega: Boli vykonané kontroly investičných akcií pred skončením záruky? S akým
výsledkom? Asfalty Zlatovská ulica, atď...
 Mgr. Medal: Mierové námestie dlažba - konkrétne napr. dnes (14.11.2017) kladená dlažba
v strede námestia (veľké dlažobné kocky) - jestvuje norma na ich ukladanie? Aké max.
medzery medzi jednotlivými dlažobnými kockami sú povolené? Aká je povolená tolerancia
pri kladení dlažby do roviny? Čiže koľko môžu byť jednotlivé dlažobné kocky či veľké či
malé na chodníkoch vyššie či nižšie oproti ostatným? Osobne sa domnievam, že ukladanie
dlažby na historickom námestí je niečo ako umelecká práca a mala by sa tomu venovať
nadštandardná starostlivosť; skutočnosť tomu podľa môjho laického názoru nezodpovedá,
pýtam sa preto, či je to kladené aspoň v súlade s jestvujúcimi normami (prosím citovať
príslušné normy, ďakujem).
 Karpatská ulica - položený asfalt - dovoľujem si upozorniť na zvlnený asfaltový koberec, v
niektorých miestach vytvárajúci nerovnosti v nesúlade s normami, to isté platí o osadení
niektorých kanalizačných vpustí, upozorňujem aj na miesta (v križovatke s ul. Sasinkovou),
kde sa asfalt drolí a "péruje"... prosím o písomné stanovisko aj s vyjadrením dodávateľa, ako
a dokedy budú tieto chyby odstránené.
 Mgr. Medal: Zlatovská ul.(priložené foto) prosím o stanovisko správcu cesty - pri chodníku
v smere do priemyselného parku, približne od vstupu do areálu býv. Kary po areál zberného
dvora sú výtlky, znemožňujúce cyklistom jazdu pri obrubníku (často musia vybočovať
"hlbšie" do jazdného pruhu, aby sa vyhli týmto výtlkom) a je to pre cyklistov veľmi
nebezpečný úsek, najmä na tejto ulici so silnou premávkou autobusov a nákladných áut kedy by bola možná oprava?
 Mgr. Medal: Orezy Celtisov na námestí (ale aj inde v Trenčíne) - prikladám foto stromov
pred orezom, po oreze aj orezaných "hláv" - prosím o stanovisko zodpovedných a
kompetentných osôb, kto je za tento orez zodpovedný a ako sa bude ďalej postupovať,
nakoľko podľa STN 837010 citujem: "Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom
viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v
jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom
období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín
alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej
škody na majetku." sa v súčasnosti vykonávaný orez Celtisov na námestí vykonáva v
rozpore s touto normou. Znova teda prosím o prehodnotenie zvoleného postupu a stromy,
ktoré zatiaľ nie sú orezane, orezať tak ako po minule roky, tj. iba tohtoročných výhonkov s
ponechaním "hlavy".
 Mgr. Medal: zemníky okolo Celtisov - rovnako sa chcem opýtať, kedy budú zasypané jamy
v zemníkoch okolo Celtisov na námestí (viď priložené foto) - blížia sa mrazy a koreňové
sústavy by mali byť maximálne ochránené - v tomto stave sa domnievam, že môžu stromy
už aj tak inými vplyvmi oslabené (niektoré stromy sú poškodené stavebnými
mechanizmami, k tomu orez v nevhodnom čase) stratiť na kondícii a zdraví... prosím o
odborné stanovisko.
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 Mgr. Medal: V súvislosti s otvorením parkoviska na Mládežníckej dávam podnet na
obmedzenie parkovania na Palackého ulici za účelom zvýšenia atraktivity tejto ulice,
vytvorenia možnosti na inštaláciu väčšieho počtu vonkajších terás, v ideálnom prípade
rozšírením pešej zóny aspoň na časti tejto ulice, alebo aspoň v minimálnej miere zrušením
parkovacích miest v časti ulice od hotela Elizabeth po pasáž Fatima s ponechaním
vyhradených miest pre zásobovanie a pre parkovanie osôb držiteľov preukazov ZP, ZŤP.
 Mgr. Medal: Prosím o predloženie písomného návrhu nového systému zásobovania
prevádzok v pešej zóne (ak sa teda uvažuje o zmene oproti v súčasnosti platnému stavu, tj.
časy zásobovania, povolenia vjazdu na námestie, systém kontroly) - na najbližšie možné
rokovanie KŽPDIaÚP.
 Mgr. Medal: Prosím o predloženie návrhu riešenia upokojenia dopravy na Karpatskej ulici,
kde je v súčasnosti zrejmý vysoký (a stále vzrastajúci) nárast intenzity dopravy - prosím o
úvahu nad riešeniami či už zmenou organizácie dopravy, či úpravou dopravného značenia, či
stavebnými prvkami obmedzujúcimi rýchlosť prechádzajúcich vozidiel; návrh riešenia by
mal riešiť aj každodenné dopravné zápchy na križovatke ulíc Jesenského - Dolný Šianec.

Zapísala:
Ing. Viera Gugová
dňa 14.11.2017
Ing. Miloš Mičega
predseda komisie ŽPDIaÚP
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