Zápisnica
zo stretnutia Komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia pri OcZ obce
Sklabiňa uskutočnenej dňa 12.05.2016

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. Uznesenie 26/23/03/2016 : Poveriť stavebnú komisiu o : 1. preverenie oplotenia
pozemku Beličkovcov v ulici smerom na strelnicu, 2. preveriť zabezpečenie drevených
stĺpov v Hradečnici, 3. preveriť preloženie stĺpov VN nad domami v Hradečnici.
4. Diskusia.
5. Rôzne.
6. Záver.
K jednotlivým bodom programu :
1. Privítanie.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková privítala všetkých prítomných a uviedla, že
komisia je uznášania schopná, ospravedlnený bol jeden člen komisie.
2. Otvorenie.
Predsedníčka komisie otvorila zasadnutie a predniesla jeho program, ktorý bol
jednohlasne schválený.
3. Uznesenie z posledného OcZ, konaného dňa 16.3.2016.
Predsedníčka komisie informovala prítomných o jednotlivých bodoch z Uznesenia (viď
vyššie), ku ktorým sa môžeme poradensky vyjadriť.

4. Diskusia.
1. bod - tento pozemok, parcela 292 – registra „C“ – k danej nehnuteľnosti nie je
založený list vlastníctva. Komisia odporúča geometricky zamerať tento pozemok,
vypracovať geometrický plán, na základe žiadosti OcÚ (ako iniciátora) geodetickej
kancelárii, ale podľa názoru členov Komisie je to v norme, oplotenie je na hranici, ani
nie 2 m od domu.
2. bod - drevený stĺp, na ktorom je zavesená káblová prípojka k RD MUDr. Langa a Ing.
Molitora bol postavený po dohode stavebníkov, SEZ a OcÚ pred kolaudáciou ich
rodinných domov. Toto riešenie bolo prijaté z toho dôvodu, že v čase kolaudácie ich
RD ešte nebol hotový zemný rozvod NN vedľa provizórnej cesty na západnom brehu
potoka Hradečnica. Stĺp, ktorý je postavený na prenos prípojok NN spĺňa podmienky
normy, preto nie je potrebná akútna výmena. Komisia odporúča, aby sa všetky domy
v budúcnosti napojili prípojkami NN na jestvujúci zemný rozvod NN a toto je
potrebné prerokovať s majiteľmi dotknutých rodinných domov.
3. bod - prekládky podobných sietí VN sa realizujú podľa zákona č. 251/2012 o energetike.
Prekládka siete 22 kV je možná a reálna na základe konkrétnej žiadosti o prekládku. Ten,
kto ju iniciuje, znáša aj náklady na projekt a realizáciu (obec alebo majitelia pozemkov).
Existujú aj iné možnosti ako zmenšiť obmedzenia využitia pozemkov z titulu existencie
vedenia (vysokého napätia) - VN nad pozemkami. V prípade potreby majiteľa pozemku,
na ktorom sa nachádza vedenie VN, sa dá vybaviť u správcu sietí výnimka na 5 m
ochranné pásmo, resp. montáž káblového rozvodu po jestvujúcej trase, kde je ochranné
pásmo iba 2 m. Existujú aj iné možnosti, o ktorých treba rokovať s majiteľmi sietí.
Komisia uvedené jednohlasne schválila.
5.

Rôzne.
Predsedníčka komisie informovala členov o zasypaní nerovnosti cesty v Hradečnici na
základe objednávky OcÚ. Ešte pred uzavretím tejto objednávky sa Denisa Martinková
stretla na základe emailovej komunikácie s p. Haršányiovou, ktorá na poslednom OcZ
znova hovorila o zlom stave tejto cesty a dohodla sa na stretnutí priamo na mieste aj
s pánom Mariánom Janíkom. Oslovila ho v tejto veci mimo Komisie, ako pomoc zo
strany občanov. Denisa Martinková poďakovala Ing. Janíkovi, že sa vyspravenie
komunikácie frézovanou asfaltovou drvou dalo zrealizovať za pomerne nie veľkú
sumu, a že mohol znova v ďalšej veci pomôcť a byť osožný pre občanov v spolupráci
so SC ŽSK.
Ing. Janík komisiu informoval o priebehu rekonštrukcie oporného múru a zábradlia
popri potoku, ktorú v spolupráci realizujú Povodie Váhu a Správa ciest ŽSK.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.

6. Záver.
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.
V Sklabini 18.05.2016
Zapísala : Denisa Martinková
predsedníčka komisie

