Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia pri OcZ obce
Sklabiňa uskutočnenej dňa 19.03.2015
Prítomní členovia komisie :

Neprítomní členovia komisie :

Predsedníčka komisie :
Denisa Martinková

Ján Chmúrny - ospravedlnený

Členovia komisie :
Ing. Igor Kovačka
Jozef Brodenec
Ing. Marián Janík
Mgr. Ľubomír Dzurec
Program :
1. Privítanie.
2. Otvorenie a schválenie programu.
3. ÚPN – pripomienkovanie pred vydaním ostrej verzie.
4. Žiadosť o preloženie stĺpu od p. Miroslava Samčíka.
5. Diskusia (budova MŠ, vchodové dvere na budove ZŠ).
6. Záver

K jednotlivým bodom programu :
1. Privítanie.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková privítala všetkých prítomných a uviedla, že
komisia je uznášania schopná, prítomní boli 5 členovia komisie, 1 sa ospravedlnil.
2. Otvorenie a schválenie programu.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková otvorila zasadnutie a predniesla program
zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.
3. ÚPN – pripomienkovanie pred vydaním ostrej verzie.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková informovala prítomných, že mapka ÚPN ide byť
zaktualizovaná, preto je potrebné dať svoje a z hľadiska odbornosti celoobecne
pripomienky. Posledný termín je do 22.3.2015. Pani Ing. Hejzlarová s kolegyňou bude
prípadné zmeny dokresľovať a už finálnu verziu predstaví na verejnom stretnutí
s občanmi v priebehu 1-2 mesiacov. Taktiež sa dokončí tento projekt celý pod jej
vedením, pretože v minulosti sa pozastavila jeho výroba z finančných dôvodov. Posledná
verzia je z mája 2013.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.

4. Žiadosť o preloženie stĺpu od p. Miroslava Samčíka.
Pán Miroslav Samčík požiadal OcÚ o preloženie stĺpu obecného rozhlasu, ktorý sa
nachádza na parcele 317/1. Táto parcela je v jeho osobnom vlastníctve. Plánuje stavať
garáž v tejto časti a stĺp sa nachádza na kritickom mieste. Práce spojené s touto stavbou
by mohli poškodiť jeho stabilitu, následné zrútenie a tým možné pretrhnutie káblov.
Chcel by predísť možnej škode a navrhnúť riešenie preložením káblov na drevený
dvojstĺp, ktorý je cca 3,5 m smerom k ceste . Starosta obce požiadal o pomoc členov tejto
komisie na OcZ. Komisia doporučuje prejednanie najprv s p. Norbertom Brnčalom, ktorý
je kompetentný a je presvedčená, že tento problém bude jednoducho a bez problémov
vyriešený.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.
5. Diskusia.
Komisia sa zaoberala štúdiou a vzájomným dopĺňaním mapky ÚPN. Väčšinou všetci
členovia súhlasili s momentálnou verziou. Po dlhšom rozhodovaní sa komisia dohodla na
doplnení dvoch pripomienok. Ide o zaznačenie prístupovej cesty pri terajšej Mäsovýrobe
smerom nahor a doplnenie IBV od domu Ďuríkovcov po dom Kapustovcov – pod
„Stráňou“. Druhou pripomienkou je časť pozemkov oproti OcÚ, ktoré môžu slúžiť
v budúcnosti ako verejný priestor, príp. pre nové verejno-prospešné budovy.
Predsedníčka komisie oboznámila členov s plánovanou výmenou dverí na budove ZŠ. Je
to na podnet zamestnancov, rodičov žiakov ZŠ a detí MŠ. Majú určitú finančnú čiastku
a chceli by ju správne využiť. Na dvere to nepostačuje, preto sa podujala Denisa
Martinková pomôcť a získať ostatnú časť od sponzorov z obce, ktorí podnikajú a môžu
poskytnúť nejaké financie. O zamurovanie požiadala p. Miroslava Fízeľa, ktorý jej urobí
cenovú ponuku na materiál a prácu. Je možné, že s časťou materiálu jej pomôžu aj
niektorí poslanci, takže o to menšia by bola finančná čiastka na faktúre. Denisa
Martinková je presvedčená, že tento nápad je veľmi dobrý aj ako investícia do majetku
obce a tiež z estetického a bezpečnostného hľadiska to bude pozitívny krok. Členovia
komisie to potvrdili a tiež prisľúbili možnú pomoc.
Komisia uvedené jednohlasne schválila.
6. Záver.
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.

V Sklabini 19.3.2015

Zapísala : Denisa Martinková
predsedníčka komisie

