Zápisnica
zo stretnutia Komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia pri OcZ obce
Sklabiňa uskutočnenej dňa 05.11.2018

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

Ján Chmúrny - PN

Program :
1. Privítanie.
2. Otvorenie a program stretnutia.
3. Zhodnotenie práce komisie VO 2014 - 2018.
4. Ekostavby s.r.o., Nitra – dohoda o urovnaní záväzku
5. Diskusia.
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. Zhodnotenie práce komisie.
Prácu a spoluprácu členov komisie zhodnotila predsedníčka komisie Denisa Martinková
ako veľmi dobrú, ústretovú s vôľou riešiť veci a situácie, ktoré boli zadané OcZ alebo
starostom obce, príp. iniciatívne navrhovali členovia niektoré riešenia problémov v obci
zas opačne vedeniu obce a OcZ. Predsedníčka komisie spomenula niektoré body, ku
ktorým sa členovia vyjadrovali. Dôležitý bod bol napr. ÚPN obce, ktorý sa
pripomienkoval, stará budova MŠ, bytový dom – ŠFRB, inventúrny súpis pozemkov a
určenie hodnoty pozemkov vo vlastníctve obce za m2, preverenie oplotenia pozemku
Beličkovcov v ulici, VZN o prevádzkovaní pohrebiska a objektu Domu smútku, Turvod –
odpredaj akcií, prenájom obecného majetku na dolnom konci od domu rod. Poloncovcov
po dom p. Jančovej, SAD – zmena v CP, cesta smerom na Drahy, rekonštrukcia osvetlenia,
priechod pre chodcov pri ZŠ, vchodové dvere na budove ZŠ, cyklotrasa cez obec pre

lepšiu bezpečnosť občanov, hlavne našich dôchodcov a detí, rozpočet obce, VZN o chove
a držaní zvierat na území obce, problém s kanalizáciou – vypúšťanie splaškov do nášho
potoka, betónový plot na cintoríne na pozemku p. Sumku a p. Madajovej, výzva na
rozšírenie kapacít MŠ, byt po rod. Klaudínyovcov, KO a BIO odpad – problematika
s triedením odpadu a navýšenými faktúrami, nové VZN ku KO, DK – uhradenie faktúry
firme Ekostavby s.r.o. a veľa ďalších bodov. Členovia komisie sa vyjadrovali aj
k niektorým susedským sporom, na žiadosti preloženia stĺpu, preloženia stĺpov VN nad
domami v Hradečnici, či drevené stĺpy v Hradečnici. D. Martinková poďakovala členom za
ich pomoc a spoluprácu bez nároku na odmenu pre všetkých občanov, za to, že štyri roky
boli nápomocní, ochotní a zostali v členstve aj v tejto nie jednoduchej a často napätej
atmosfére medzi občanmi.
4. Program.
Predsedníčka komisie informovala prítomných o jednom bode v programe (viď vyššie), ku
ktorému sa môžeme poradensky vyjadriť a predniesla Dohodu o urovnaní záväzku z firmy
Ekostavby s.r.o., Nitra.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.
5. Diskusia.
– predsedníčka komisie začala diskusiu informáciou o faktúre za DK ešte z roku 2014,
ktorá bola vystavená na eur 88.980,96 s DPH. Táto faktúra bola vrátená vtedajším
starostom a OcZ ako neopodstatnená. Bol vystavený dobropis v r. 2015 firmou Ekostavby
s.r.o. Tento dobropis musel byť zrušený na základe daňovej kontroly vykonanej vo firme
Ekostavby s.r.o., čím ostala v platnosti pôvodná faktúra z roku 2014. Faktúra bola znova
zaslaná našej obci a obec ju vrátila v 11/2015. Naša obec dala podnet na prešetrenie
stavby orgánom činným v trestnom konaní. Znalecký posudok sa ponížil na sumu eur
46.400,95 s DPH. Tento znalecký posudok akceptuje firma Ekostavby s.r.o. a posiela
upravený rozpočet nákladov DK. K tomu priložila aj druhý upravený rozpočet – práce
naviac na rekonštrukciu chodníkov a DK. Nový záväzok je vo výške eur 59.204,10 s DPH,
čím sa znižuje pôvodná faktúra z roku 2014. Všetci členovia komisia sa zhodli na tom, že
dielo je vybudované, užívame ho v obci, a preto by sa to malo uhradiť. Predtým navrhujú
členovia komisie ešte dohovor, osobné jednanie štatutára obce s konateľom firmy. Ak nie
je rozpor, je potrebné ešte vyjednávať a dohodnúť sa, dve strany. Ale v každom prípade
toto dielo zaplatiť.
- členovia komisie začali diskutovať o téme KO a triedenie BIO odpadu v našej obci. Je
potrebná osveta, aj vo forme prednášky, či letákov, nových informácií. Niektorí členovia
poukázali na to, že sa tvoria stále čierne skládky v extraviláne obce, čo je veľmi mrzuté
z pohľadu spoločného žitia v tejto našej dedinke a z toho, že nie každý občan zmýšľa tak,
ako by mal – nikto nemá právo znečisťovať spoločnú prírodu svojim odpadom. Môžeme
dostať veľkú pokutu a ešte nás to bude stáť peniaze na odstránenie týchto skládok.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že by bolo potrebné viac kontrolovať tieto miesta,
možno sa podarí aj niekoho odhaliť pri tejto nekalej činnosti. Členovia komisie chvália
tvorcov VZN o KO, ktorý je v platnosti.
Komisia uvedené jednohlasne schválila.
6. Záver.
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.
V Sklabini 26.11.2018
Zapísala : Denisa Martinková
predsedníčka komisie

