Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia pri OcZ obce
Sklabiňa uskutočnenej dňa 19.01.2015
Prítomní členovia komisie :
Predsedníčka komisie :
Denisa Martinková
Členovia komisie :
Ing. Igor Kovačka
Jozef Brodenec
Ing. Marián Janík
Mgr. Lubomír Dzurec
Ján Chmúrny
Program :
1. Privítanie, poďakovanie a zoznámenie sa.
2. Otvorenie a schválenie programu.
3. Plán činnosti komisie na rok 2015-2018.
4. Rokovací poriadok komisie.
5. Diskusia (návrh programu rozvoja obce Sklabiňa na rok 2015 – budova MŠ, IBV podľa
územného plánu, výmena a oprava SAD zastávok, parkovanie).
6. Záver

K jednotlivým bodom programu :
1. Privítanie, poďakovanie a zoznámenie sa.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková privítala všetkých prítomných, poďakovala im
za to, že prijali pozvanie a súhlasili s jej návrhom stať sa členmi tejto komisie. Vzájomne
sa zoznámili niektorí členovia, ktorí sa nepoznali.
2. Otvorenie a schválenie programu.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková otvorila zasadnutie a predniesla program
zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.
3. Plán činnosti komisie na rok 2015-2018.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková predniesla plán činnosti komisie, ktorý bol
doplnený členmi v bode 2. a 5. Plán činnosti komisie bol jednohlasne schválený.
4. Rokovací poriadok komisie.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková predstavila rokovací poriadok komisie. Tento
bol jednohlasne schválený.

5. Diskusia.
Komisia sa zaoberala hlavne problémom využitia bývalej budovy MŠ. Budova sa
odovzdávala do prevádzky v roku 1976, stavala sa svojpomocne v akcii „Z“. Bola
využívaná na účely MŠ až do roku cca 2000. Od toho roku bola v prenájme na určitý čas.
Asi 10 rokov sa nevyužíva a za túto dobu boli záujemcovia na prenájom, ale nakoniec to
ostalo nemenné. Komisia sa dohodla, že si pôjde priestory pozrieť. Je presvedčená o tom,
že účel, na aký bol objekt postavený sa má zachovať, pretože momentálne demografický
vývoj stúpa a štát bude potrebovať zariadenia pre predškolské deti.
Komisia sa zaoberala IBV – pozemok oproti obecnému domu. Bude na predaj a komisia
navrhla a jednohlasne schválila, aby sa táto časť nechala na obecné účely ako verejný
priestor.
Komisia zatiaľ neodporučila výmenu SAD zastávok. Podľa nej nie je dostatok financií a
obecný rozpočet musí pomáhať v iných oblastiach, SAD zastávky sú v stave, ktorý je
použiteľný. Možno nejaký náter môže oživiť a spríjemniť, prípadne oprava častí na
sedenie nie je až tak nákladná, dá sa to urobiť aj za pomoci nás všetkých občanov.
Parkovanie na „novej“ ulici, prípadne v ulici smerom na „Strelnicu“ je večným problémov
už niekoľko rokov počas zimnej údržby. Druhý rok je postavená zákazová značka na
začiatku a na konci „novej“ ulice počas zimného obdobia, ale táto značka sa veľmi
nedodržuje. Je tam stále problém s odhŕňaním snehu. Naše PD sa tiež sťažuje, pretože
podmienky nemá také na zimnú údržbu, akoby malo mať. Bojí sa, že spôsobí škodu na
autách. Pokutami by sa to nemalo riešiť, skôr dohovorom a osobným stretnutím
s majiteľmi motorových vozidiel. Na zimnú údržbu už máme druhého zmluvného
partnera, má menší traktor, skôr prejde po tej ceste, ale musí sa otočiť viackrát. Komisia
tiež hovorila o tom, že naše PD s tou jeho technikou a strojmi si musíme vážiť a byť radi,
že tu máme takúto pomoc. OSC je tiež veľmi nápomocná, aj preto, že v najvyššom vedení
máme svojho člena a občana Sklabine, za čo sme tiež vďační.
6. Záver.
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.

V Sklabini 19.1.2015

Zapísala : Denisa Martinková
predsedníčka komisie

