Zápisnica
zo stretnutia Komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia pri OcZ obce
Sklabiňa uskutočnenej dňa 16.09.2015
Prítomní členovia komisie :

Neprítomný člen komisie :

Predsedníčka komisie :
Denisa Martinková

Ján Chmúrny - ospravedlnený

Členovia komisie :
Ing. Igor Kovačka
Jozef Brodenec
Ing. Marián Janík
Mgr. Ľubomír Dzurec
Program :
1. Privítanie a otvorenie
2. Žiadosti o odkúpenie pozemkov
3. Diskusia (vchodové dvere na budove ZŠ, priechod pre chodcov pri ZŠ, nákres návrhu
parkoviska firmou AGS Prievidza – investor BD, BUS linky)
4. Záver
K jednotlivým bodom programu :
1. Privítanie a otvorenie
Predsedníčka komisie Denisa Martinková privítala všetkých prítomných a uviedla, že
komisia je uznášania schopná, prítomní boli 5 členovia komisie, 1 sa ospravedlnil.
Predsedníčka komisie otvorila zasadnutie a predniesla program zasadnutia, ktorý bol
jednohlasne schválený, poďakovala všetkým členom za ich aktívnu prácu v tejto komisii,
aj keď je to dobrovoľná a nie platená činnosť, čo si nesmierne váži.
2. Žiadosti o odkúpenie pozemkov
Predsedníčka komisie Denisa Martinková informovala prítomných o dvoch žiadostiach na
odkúpenie pozemkov, ktoré boli doručené a prevzaté na OcÚ v Sklabini. Prvú žiadosť
podal Mgr. Radovan Kovačka s Jánom Blahušiakom, ktorí žiadajú o odpredaj parc. č.
382/4 o výmere 180 m2. Druhú žiadosť podal Igor Skuhra s manželkou, ktorí žiadajú
o odpredaj parc. č. 466/1, výmera nebola uvedená. Ku každej žiadosti je priložená mapka
k nahliadnutiu s označením parcely.
Komisia po naštudovaní obidvoch žiadostí odporučila OcZ odpredaj, avšak k žiadosti Igora
Skuhru s manželkou potrebujú ešte vidieť geometrický plán, na ktorom bude riadne
uvedená výmera na odpredaj a ktorý bude s jeho overením na katastri.
Komisia uvedené jednohlasne schválila.

3. Diskusia
Predsedníčka komisie informovala členov s dokončenou výmenou dverí a stavebnými
prácami spojenými s touto výmenou na budove ZŠ. Od sponzorov sa vyzbieralo eur 810,a eur 417,10 z 2 % dane FO a PO. Stavebné práce zabezpečila firma p. Miroslava Fízeľa,
ktorá podľa cenovej ponuky na materiál a prácu vypracovala ostrú faktúru. S časťou
materiálu pomohol poslanec Bc. Igor Kovačka, takže o to menšia je aj finančná čiastka na
faktúre. Vybavovanie okolo tejto výmeny dverí zabezpečoval aj Ivan Koškár a poslanci
Milan Kováč a Ján Chmúrny, ktorí sa tiež postarali o bezpečnosť v čase, keď bol vchod do
ZŠ cez noc otvorený. Penetračný náter bol venovaný ako dar od firmy JUB, a.s. v Martine.
Predsedníčka komisie oboznámila členov s nákresom návrhu parkoviska firmou AGS
Prievidza – investor BD. Komisia po spoločnej úvahe nemala námietky pre tento návrh.
Predsedníčka komisie dala na vedomie členom niektoré body, ktoré sa týkajú otázok
a problémov našich občanov v rámci našej komisie a na ktoré sa máme ako poradný,
iniciatívny a kontrolný orgán vyjadriť a podať návrh na ich riešenie.
Komisia bola informovaná o stanovisku DI PZ SR na verziu momentálneho parkoviska
pred OcÚ. Táto verzia je odsúhlasená a je možné celú situáciu riešiť s vyznačením
priechodu pre chodcov k zastávke pred OcÚ podľa nového projektu. Predsedníčka
komisie poďakovala členovi Ing. Mariánovi Janíkovi za zorganizovanie a zakreslenie
prvého priechodu pre chodcov v obci pred budovou ZŠ a taktiež osadenie dopravných
značiek týkajúcich sa tohto dopravného oznamu. Pán Janík sa vyjadril k tejto novej
skutočnosti ako odborník skromne, pretože musel hľadať kompromis medzi nájazdom na
chodník z jednej a druhej strany a medzi osadením značiek po obidvoch stranách. Mal
tiež tú povinnosť opýtať sa p. Ďuríka, ktorý býva oproti vchodu do budovy ZŠ, či mu toto
zakreslenie bude robiť problém. Pán Ďurík sa vyjadril, že to bude aj pre neho vyhovujúce
riešenie. Komisia na toto riešenie dala len kladné stanovisko a poďakovala tiež.
Predsedníčka Denisa Martinková informovala členov o zasielaní pripomienok občanov
obce k zabezpečeniu prímestskej dopravy SAD týkajúcej sa smeru Sklabiňa. Komisia
podotkla, že uvedený problém musia riešiť starostovia dotknutých obcí – Záborie,
Sklabiňa a Sklabinský Podzámok spoločne. Dlhodobý problém sa týka hlavne zachádzania
autobusov do Turčianskeho Jasena. Komisia sa zhodla na tom, aby tieto autobusy
zachádzali do uvedenej obce, ale bez priplácania našich občanov ako aj občanov zo
Záboria a Sklabinského Podzámku. Odporúčame jednanie starostov menovaných obcí,
vedenia SAD Žilina, prevádzky Martin, Žilinský samosprávny kraj – odbor dopravy.
Komisia uvedené berie na vedomie.
4. Záver.
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.

V Sklabini 16.9.2015

Zapísala : Denisa Martinková
predsedníčka komisie

