Z á p i s zo zasadnutia komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného
prostredia a verejného poriadku konanej na Mestskom úrade v Novákoch
Dňa 27. 2. 2018
Prítomní:
Peter Miština, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Ján Krajči, Miroslav Lackovič, Ing. Vladimíra
Trojanová
Ospravedlnení: Ing. Martin Holý, Ľubomír Ilenčík
Hostia:
Program:

Ing. arch. Miloslav Šimánek
1)
2)
3)
4)

Otvorenie
PHSR
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného
poriadku (ďalej len komisia) otvoril a viedol predseda Peter Miština, ktorý prítomných
privítal.
K bodu č. 2
Pripomienky predložili: Marián Šimka, Dušan Šimka, Štefan Vida, Ľubomír Hvojník, Ľudovít
Miština, OVS MsÚ, Martin Zgančik. Predložené pripomienky boli odprezentované
predsedom komisie p. Mištinom.
Komisia ocenila predložené návrhy občanov na realizáciu projektových zámerov na roky
2018 – 2020 .
K pripomienkam Štefana Vidu:
- Cyklotrasy, kanalizácie – komisia odporúča
- Zvyšné podnety – komisia zobrala na vedomie
K pripomienke Ľ. Mištinu:
- Kanalizácia ul. Duklianska – riešiť 2 nezávislými vetvami po oboch stranách cesty –
komisia odporúča
- Ul. Kollárová (spojnica Lelovská, Duklianska) – komisia odporúča
K pripomienke OVS MsÚ:
- Asfaltovanie ciest resp. rekonštrukcia resp. výstavba novej (ul. Nábrežná, Kollárová,
Šimonovská, Suvorovova) - komisia odporúča
K pripomienke Dušana Šimka – komisia zobrala na vedomie
K pripomienke Ľubomíra Hvojníka – komisia zobrala na vedomie
K pripomienke Mariana Šimku:
- Pripomienky ku kanalizáciám, výstavbe komunikácií – komisia odporúča
Členovia komisie diskutovali o potrebe bytovej výstavby v meste, o zabezpečení kanalizácií
v meste (ul. Tajovského, ul. Športová...), o vybudovaní inžinierskych sietí v rámci plánovanej
bytovej výstavby
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Mesto spracovalo územný plán na zónovanie mesta k ďalšiemu rozvoju individuálnej
a bytovej výstavby.
Pripomienky k PHSR z komisie výstavby:
p. Lackovič – dobudovanie bezdrôtového rozhlasu (ústredňa zakúpená, v polovici mesta
zrealizované), výmena káblovej trasy verejného osvetlenia v chemickej kolónii
p. Miština P. – odkanalizovanie ul. Jesenského (od žel. rámp po ul. Šoltésovú)
- ul. Trenčianska – do budúcnosti vybudovať čističku odpadových vôd
- vybudovanie (vyasfaltovanie) cestných komunikácii – ul. Nábrežná, Lesná,
Kollárová, Tichá, Tajovského, Suvorovova, Svätoplukova
p. Krajči – dopracovať wifi spojenie na autobusových zastávkach
Záver:
Komisia zobrala na vedomie – ďalšie posúdenie predložených pripomienok spracovateľom
PHSR
Komisia odporúča zaslať na posúdenie – bezdrôtový rozhlas, výmena káblovej trasy
verejného osvetlenia
Odporúča – špecifikovať konkrétne ulice na rekonštrukciu, konkretizovať dobudovanie
kanalizácii
Odporúča spracovateľovi PHSR preveriť dĺžku programového obdobia – zvážiť predĺženie
v zmysle zákonných podmienok
Odporúča MsZ schváliť predložený strategický dokument.
(4za)
K bodu č. 3:
Ľ. Miština
– odporučiť rímskokatolickej cirkvi v Novákoch zabezpečiť informačný
panel pri kostole s históriou, charakteristikou kostola, kultúrnymi zaujímavosťami a pod.
P. Miština
– informoval o podnete p. Boguskej (ul. Svätoplukova 96) vo veci
preverenia čiernej stavby prístrešku pri novopostavených garážach stavebným úradom
- podnet p. Mikuša – ul. Šoltésova (prejazd nákladných áut s palivovým
drevom a nákladných áut s vápnom napriek zákazovej značke) – Ing. Krajči – MsP bude
monitorovať danú oblasť, či dochádza k porušovaniu uvedenej zákazovej značky; ul.
Hurbanova – vo večerných hodinách dochádza k znečisťovaniu ovzdušia – Ing. Krajči
odporúča kontaktovať MsP v čase, keď dochádza k znečisťovaniu ovzdušia;
- zabezpečiť stabilitu oplotenia stavby Kaskád na námestí z dôvodu
bezpečnosti chodcov na chodníku a zabezpečiť označenie stavby
K bodu č. 4:
Predseda komisia p. Peter Miština ukončil zasadnutie komisie a poďakoval za účasť.
V Novákoch dňa 27.2.2018
Zapísala: Ing. Vladimíra Trojanová

..............................................

Schválil: Peter Miština, predseda komisie

..............................................
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