Zápisnica
zo stretnutia Komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia pri OcZ obce
Sklabiňa uskutočnenej dňa 06.03.2017

Prítomní členovia komisie :
Predsedníčka komisie :
Denisa Martinková
Členovia komisie :
Ing. Igor Kovačka
Jozef Brodenec
Ing. Marián Janík
Mgr. Ľubomír Dzurec

Ján Chmúrny - ospravedlnený

Program :
1. Privítanie.
2. Otvorenie.
3. Program : a) oznámenie o zrušení VO b) Žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR –
„Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ – zatepľovanie“
4. Diskusia.
5. Rôzne.
6. Záver
K jednotlivým bodom programu :
1. Privítanie.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková privítala všetkých prítomných a uviedla, že
komisia je uznášaniaschopná, jeden člen nie je prítomný.
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) – predsedníčka komisie informovala členov o zrušení verejného obstarávania
z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie obce a to je podstatná zmena okolností, za
ktorých sa vyhlásilo VO a dôvody hodné osobitného zreteľa. Postup zadávania
zákazky na pôvodný predmet zákazky verejný obstarávateľ nebude opakovať do
zmeny nepriaznivej finančnej situácie obce. D. Martinková navrhla v tomto prípade
všetkým členom komisie spoločné stretnutie komisií a to finančnej

(A.Silvestrová,I.Lačná,R.Roganský,M.Kamenický,M.Majerčík) a stavebnej komisie.
Zaujímalo by ju, aký postup navrhujú členovia finančnej komisie do podania ďalšej
žiadosti o dotáciu v roku 2018. Verí tomu, že by sa vzájomne vymenili názory
a vypracoval by sa konkrétny návrh ďalšieho postupu na už úspešné dokončenie
podania žiadosti pre tento veľký projekt. Doteraz toto stretnutie chýbalo, myslí si, že
tieto komisie sú si najviac po odbornosti nápomocné, po stránke technickej a
ekonomickej, čo sa týka tohto schváleného zámeru. Členovia komisie začali
diskutovať o tom, aby sa takto stretli všetky komisie zriadené pri OcZ, ktoré máme. Je
ich dokopy päť. Takéto stretnutie, už podľa nich malo prebehnúť pred dvomi rokmi,
z dôvodu osobného poznania jednotlivých členov komisií a tým aj lepšej spolupráce
pri akciách v obci a riešení obecných problémov. Podávajú návrh na OcZ a za úlohu
jednotlivým predsedom komisií dohodnúť sa.
b) – predsedníčka komisie informovala členov komisie o výzve na podanie žiadosti
o poskytnutí dotácie na zníženie energetickej náročnosti našej budovy ZŠ spolu s MŠ
zo ŠR z Environmentálneho fondu so spoluúčasťou 5 % (max. 10.000,- eur). Žiadosti
budú uzavreté 15.3.2017. Členovia komisie plne s tým súhlasili, je to potrebné,
pretože budova ZŠ je už staršia a potrebuje rekonštrukciu a zatepliť. Tým sa ušetria aj
obecné financie, ktoré môžu byť použité na inú vec a budova ZŠ dostane tiež iný
moderný vzhľad.
Komisia uvedené jednohlasne schválila.
5. Rôzne.
Predsedníčka komisie v tomto bode informovala členov komisie o zmene vedenia obce Sklabiňa
zo dňa 24.1.2017. Starosta obce pán J. Ondrej písomne oznámil OcZ o vzdaní sa mandátu
z vážnych zdravotných dôvodov. Poverená vedením obce bola podľa Uznesenia OcZ zo dňa
26.1.2017 pani A. Silvestrová. Predsedníčka komisie podala informáciu o priebehu riešenia
problému v došlom liste na OcÚ od pána J. Sumku, v ktorom sa spomína parcela E8041/134
v katastri obce Sklabiňa (vrchná časť cintorína), na ktorom je postavený nový betónový plot bez
jeho vedomia a súhlasu. Je jeden z dvoch vlastníkov tejto parcely, o výmere cca 1000 m2.
Druhým spoluvlastníkom je pani O. Madajová. Za p. Madajovou bola vyslaná časť poslancov,
ktorá bola poverená úradujúcou zástupkyňou starostu obce A. Silvestrovou. Pani Madajová sa
k tomuto problému (do dňa zasadnutia stavebnej komisie) zatiaľ nevyjadrila. D. Martinková mala
za úlohu zistiť a opýtať sa člena komisie pána M. Janíka na zábradlie, ktoré bolo odstránené
a vymenené za nové, aká bola dohoda s obcou, komu patrí po demontáži. Pán Janík dal
jednoznačnú odpoveď, že v zmysle dohody s vedením obce časť pôvodného zábradlia bola
ponechaná obci z dôvodu možných opráv mostíkov a bolo uložené na miesto určené p.
starostom (za obecným úradom). Ďalej informoval že prebehlo spoločné stretnutie Správy ciest,
Povodia Váhu a zástupcov obce, na ktorom bol dohodnutý nasledovný postup prác pri
rekonštrukcii ďalšej časti zábradlia. Keďže zo strany Povodia Váhu sa zmenil investičný plán,
tento rok bude možné zrekonštruovať približne rovnaký kus zábradlia ako minulý rok (t.j. cca
120-130mb). Zostávajúca časť zábradlia popri ceste III. triedy bude zaradená do investičného
plánu na rok 2018. Vymenené zábradlie na konci celého obdobia (v roku 2018) by malo byť až po
dom na odbočke do ulice k cintorínu rodiny Gabriely Majerčíkovej – Kaľamajé.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.

6. Záver.
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.
V Sklabini 06.04.2017
Zapísala : Denisa Martinková
predsedníčka komisie

