Zápisnica
zo stretnutia Komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia pri OcZ obce
Sklabiňa uskutočnenej dňa 05.09.2016

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. Program : a)Turvod a.s.– odpredaj akcií obce, b)žiadosť p. Jozefa Kučmu, c)odkúpenie
alebo prenájom obecného majetku na dolnom konci od domu rod. Poloncovcov po
dom p. Jančovej, d)SAD – stanovisko na zmenu v CP (cestovný poriadok)
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Záver
K jednotlivým bodom programu :
1. Privítanie.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková privítala všetkých prítomných a uviedla, že
komisia je uznášaniaschopná, všetci členovia sú prítomní.
2. Otvorenie.
Predsedníčka komisie otvorila stretnutie a predniesla program zasadnutia, ktorý bol
jednohlasne schválený.
3. Program.
Predsedníčka komisie informovala prítomných o jednotlivých bodoch (viď vyššie), ku
ktorým sa môžeme poradensky vyjadriť.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.
4. Diskusia.
a) – počet akcionárov v Turvod a.s. je 79, mesto Martin je majoritný akcionár
s podielom akcíí 52,05 %, ostatní akcionári sú obce a mestá regiónu Turiec 45,59 %,
obce a mestá ostatných regiónov 1,96 %, vlastné akcie Turvod, a.s. 0,40 %. Tieto
akcie sú kmeňové, to znamená, že každý akcionár má právo podieľať sa na riadení

a rozhodovaní spoločnosti (hlasovať na valnom zhromaždení), podieľať sa na zisku
spoločnosti (dividenda) a má právo podieľať sa na likvidačnom zostatku. Komisia
navrhuje, aby tieto akcie strategicky do budúcna naďalej ostali v obecnom majetku
a nepredávať ich. Prípadne členovia komisie doporučujú spoločné stretnutie
s vedením obce, našimi občanmi, predstavenstvom a s predsedom dozornej rady
TURVOD a.s.
b) – táto vec bola našej komisii a poriadkovej komisii (predseda I.Kovačka ml.) pridelená
p. starostom. Túto záležitosť si zobrala na starosť predsedníčka D. Martinková.
Komisia navrhuje osobné stretnutie s obidvomi stranami, p. Kučmom a p. Bukovým,
aj keď je toho názoru, že tento spor je susedský. Bolo by rozumné to vyriešiť, pretože
spor je dlhodobý, je to citlivá záležitosť, treba k tomu pristupovať tak, aby boli
spokojné hlavne obidve strany a tiež všetci naši občania. Predsedníčka bude podávať
správu na ďalšom stretnutí.
c) – členovia komisie navrhujú dlhodobý prenájom obecného majetku pred domami na
dolnom konci s podmienkou stavebných úprav len so súhlasom majiteľa (obec).
d) – členovia komisie navrhujú dávať uvedené veci na známosť rozhlasom všetkým
občanom a informovať ich aj prostredníctvom webovej stránky, ako to je aj doteraz.
V roku 2015 bola podávaná pripomienka nášho člena p. Jozefa Brodenca, ktorá bola
schválená a zapracovaná. Ďakujeme mu za to v mene všetkých občanov, ktorí cestujú
SAD a menej platia za cestu cez Turčianske Jaseno. Ďalšie pripomienky zo strany
členov komisie na aktuálny CP nie sú.
Komisia uvedené jednohlasne schválila.
5. Rôzne.
Predsedníčka komisie v tomto bode spomenula dve veci, ktoré zatiaľ nikto nerieši, ale sú
problémom niektorých občanov. Je to cesta na „Drahy“ a osvetlenie smerom na Sklab.
Podzámok (posledné pouličné svetlo je pri dome A. Perinajovej). Členovia komisie
doporučujú v prvej veci, aby sa stretli a spolu jednali 3 strany (obec, PD, Urbár). Obec
môže poveriť zástupcu z OcZ. V druhej veci komisia doporučuje, aby to obec riešila
formou rekonštrukcie obecného osvetlenia a tým rozšírenie osvetlenia aj týmto smerom.
Má to aj iný dôvod – tiež dôležitý pre obec, zníženie nákladov. Komisia bude nápomocná
pri výbere potencionálneho dodávateľa.
Komisia uvedené jednohlasne schválila.
6. Záver.
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.
V Sklabini 28.09.2016
Zapísala : Denisa Martinková
predsedníčka komisie

