Zápisnica
zo stretnutia Komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia pri OcZ obce
Sklabiňa uskutočnenej dňa 14.03.2016
Prítomní členovia komisie :
Predsedníčka komisie :
Denisa Martinková
Členovia komisie :
Ing. Igor Kovačka
Jozef Brodenec
Ing. Marián Janík
Mgr. Ľubomír Dzurec
Ján Chmúrny
Program :
1. Privítanie.
2. Otvorenie.
3. Body z programu OcZ dňa 16.3.2016 (info o Zmluve so spoločn. ENVI-PAK na likvidáciu,
zber a odvoz triedeného odpadu – činnosť OZV, info k vysporiadaniu pozemkov pod
cestami na Hradečnicu k IBV, pod futbalovým štadiónom, pod trávnatou plochou pri
hlavnej ceste na odbočku na Mierovú ulicu od domu Poloncovcov po dom p. Vančovej,
o potrebe legalizácie čiernej stavby bývalej strelnice ZTŠČ, o prenájme areálu bývalej
strelnice na usporiadanie koncertu na dva dni v júli t.r., info o návrhu VZN o verejnom
poriadku v obci, ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia, o vyhotovení dronovej
snímky pre potreby web. stránky, info o parkovisku pred OcÚ s priechodom pre
chodcov).
4. Diskusia.
5. Záver
K jednotlivým bodom programu :
1. Privítanie.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková privítala všetkých prítomných a uviedla, že
komisia je uznášania schopná, prítomní boli 6 členovia komisie.
2. Otvorenie.
Predsedníčka komisie otvorila zasadnutie a predniesla program zasadnutia, ktorý bol
jednohlasne schválený.
3. Body z programu OcZ dňa 16.3.2016 (viď vyššie).
Predsedníčka komisie informovala prítomných o jednotlivých bodoch z programu
najbližšieho OcZ, ku ktorým sa môžeme poradensky vyjadriť.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.

4. Diskusia.
Komisia sa postupne zaoberala uvedenými bodmi z Programu OcZ. Potreba uzatvoriť
Zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK a.s. je opodstatnená a v zmysle nového zákona č.
79/2015 Z.z. Svojou činnosťou podporuje systém fungovania a rozvoj triedeného zberu
a následnej recyklácie odpadov z obalov. Po získaní autorizácie (termín podania žiadosti
má OZV do 31.03.2016) bude od 01.07.2016 za obec financovať všetky náklady spojené
s triedeným zberom v obci v komoditách plasty, sklo, papier, kovy. Všetky náklady – zber,
triedenie, zhodnotenie, nákup alebo prenájom kontajnerov na triedený zber, nákup
vriec. Komisia doporučuje všetkým občanom, aby svedomite a zodpovedne triedili tieto
komodity. Naďalej bude obecný komunálny a triedený odpad vyvážať zberová spoločnosť
firma Brantner Fatra s.r.o. z Martina. Zmluva trvá do 30.06.2016, potom bude potrebné
od 01.07.2016 vyhotoviť novú zmluvu.
Pozemky, ktoré patria ZS doporučujú členovia komisie vysporiadať, aj keď je to veľmi
zdĺhavá a náročná práca, pretože ide o viac majiteľov. Komisia doporučuje dlhodobý
prenájom (napr. 10 rokov) trávnatých plôch pred rodinnými domami pri hlavnej ceste na
začiatku obce za účelom starostlivosti o verejné priestranstvo. Keď sa zameria chodník,
zmluvy sa budú meniť o plochu veľkosti chodníka.
Strelnica – komisia doporučuje majetkovo vysporiadať tento areál a „čiernu stavbu“,
geometricky zamerať túto stavbu, požiadať stavebný úrad o stavebné konanie, vytvoriť
projekt skutkového stavu a následne požiadať o kolaudáciu. Členovia komisie vedia podľa
informácií, že táto stavba a celý areál nie je majetkom obce, patrí pod správu Združenia
technicko-športovej činnosti (ZTŠČ), ktoré je riadne registrované, má svoje IČO, bankový
účet, svoj výbor a jej predseda je pán Ján Šuvada. Preto je toho názoru, že hocijaký
prenájom za určitý poplatok má vo svojej réžii ZTŠČ. Obecný úrad má len povinnosť
nahlásiť takúto akciu – koncert, pokiaľ je zaslaná žiadosť na OcÚ Polícii.
Komisia doporučuje OcZ schváliť návrh VZN o verejnom poriadku v obci. Je to v zmysle
zákona, a preto je potrebné, aby občania vedeli, čo môže nastať, ak sa nebude
dodržiavať. Samozrejme, že VZN treba prispôsobiť na naše pomery.
Predsedníčka komisie informovala prítomných, že ponuky na rekonštrukciu verejného
osvetlenia má pán starosta a momentálne to nie je hlavným problémom. Ide o dva
spôsoby ako môžeme rekonštruovať – prvý je zo štátnych dotácií so spoluúčaťou a druhý
je za pomoci firmy, ktorá by tento celý projekt zafinancovala. Členovia komisie sa zhodli,
že po predložení ponúk bude komisia nápomocná pri výbere spôsobu realizácie, príp.
zhotoviteľa.
Vyhotovenie dronovej snímky – súčasné predpisy hovoria o tom, že každá snímka alebo
video je preverovaná ministerstvom obrany a je to potrebné s dostatočným predstihom
oznámiť. Niektoré okolité obce to majú, napr. Turčianska Štiavnička a je to veľmi osožné,
hlavne kvôli rôznym zásahom, napr. sanitky. Členovia komisie doporučujú tento bod ešte
prehodnotiť.
Priechod pre chodcov pred OcÚ bude zakreslený v zmysle schváleného projektu, po
vybudovaní nástupného ostrovčeka a umiestnenia svietidla nad plochou priechodu pre
chodcov. Uskutoční sa to hneď ako to bude možné, po dohode p. Janíka Mariana a p.
starostu. Členovia komisie nemali žiadne pripomienky.
Komisia uvedené jednohlasne schválila.
5. Záver.
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.
V Sklabini 15.03.2016
Zapísala : Denisa Martinková
predsedníčka komisie

