Anna Silvestrová
starostka obce
Odpoveď na interpeláciu V. Poláčeka zo dňa 15.02.2022
Obecný úrad nie je majiteľom ani správcom štátnej cesty III/2132 a zároveň
neeviduje žiadnu sťažnosť od občanov na kvalitu povrchu komunikácie vedúcej cez
obec Sklabiňa po jej rekonštrukcii v roku 2021, ani na inú skutočnosť smerujúcu k
poškodzovaniu majetku či ohrozeniu osôb od vody striekajúcej spod kolies. Ako
starostka obce som osobne komunikovala s viacerými občanmi, ktorých
nehnuteľnosť sa nachádza pri tejto komunikácii v uvedenej časti obce, no ani jeden
z opýtaných nepotvrdil vyjadrenie poslanca V. Poláčeka. Naopak, vyjadrovali
spokojnosť s povrchom cesty po oprave. Rovnako pri osobnej prehliadke tejto časti
komunikácie s pracovníkom obecného úradu počas dažďa sme nezaznamenali
kaluže tvoriace sa na ceste.
Nakoľko obec nebola z vyššie uvedených dôvodov investorom, realizátorom a ani
nevykonávala stavebný dozor počas rekonštrukcie asfaltového povrchu komunikácie
III. triedy, požiadala som o stanovisko riaditeľa Správy ciest Žilinského
samosprávneho kraja závod TURIEC Ing. Mariána Janíka. Jeho plné znenie
uvádzam nižšie:
Pozdravujem pani starostka,
predmetný podnet sme preverili a na uvedenom mieste ani inde na rekonštruovanom úseku sa
nenachádzajú pozdĺžne ani priečne nerovnosti, ktoré by spôsobovali zadržiavanie povrchovej vody
na vozovke vo väčšej miere. Celý úsek intravilánu Sklabine prešiel celoplošným vyrovnávacím
frézovaním, s cieľom zachovania resp. obnovy požadovaného priečneho alebo obojstranného sklonu
vozovky, ktorý by trasoval povrchovú vodu do existujúcich uličných vpustí. K rozstreku povrchovej
vody od kolies motorových vozidiel môže dochádzať len v prípade väčšej intenzity dažďa, kedy
povrchová voda nestačí byť dostatočne rýchlo odvádzaná do existujúcich odvodňovacích zariadení
na okraji cesty.
S pozdravom
Ing. Marián Janík
riaditeľ
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Závod TURIEC
Kollárova 94
037 72 Martin

V mene obce môžem potvrdiť, že pokiaľ by som reálne prijala opodstatnenú
sťažnosť od občana, okamžite by som ju postúpila správcovi komunikácie pre
uplatnenie reklamácie.
V Sklabini dňa 7. marca 2022

Anna Silvestrová, v. r.

