Zápisnica č. 1/2016
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, stavebného, poriadku, výstavby, dopravy
a životného prostredia, konaného dňa 17.02.2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Prerokovanie plánu investičných akcií na rok 2016
3. Rôzne
4. Záver
1. Otvorenie a schválenie programu
V úvode stretnutia predsedníčka komisie Ing. Monika Rontová privítala starostu obce,
prítomných členov a tajomníčku komisie a oboznámila ich s návrhom programu. Prebehlo
overenie a konštatovanie, že komisia je uznášania schopná. Všetci prítomní program schválili.
Uznesenie č. 1/2016
Komisia ÚP,SP, V, D a ŽP
schvaľuje
Program zasadnutia Komisie územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy
a životného prostredia zo dňa 17.02.2016
Za uznesenie hlasovali: Rontová, Harabin, Krempaský, Polomčák, Špirko,
Proti uzneseniu hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomný: Dubjel, Harniš, Trop, Zavacký
2. Prerokovanie plánu investičných akcií na rok 2016
p. starosta predložil zoznam plánovaných akcií v tomto roku 2016 spracovaný
pracovníkom OcÚ Ľubica. p. Rontová oboznámila prítomných členov komisie výstavby
a členov hospodárskej komisie s predloženým návrhom plánovaných akcií:
- Nová škôlka – projekt
- Telocvičňa ZŠ – elektro projekt
- Plán rozvoja obce – realizácia
- MK Podtatranská od mosta po križovatku – realizácia
- Rekonštrukcia MK – Budovateľská, Slnečná prepoj, Školská ZŠ, Jarná, Športová – projekt
- Športová Heinsh, Horvátová – výkup pozemkov
- Budovateľská – výkup pozemkov
- Budova Obecného úradu – vstupná brána a vstupné schody - realizácia
- Búranie domu Gen. Svobodu č. 36 - realizácia
Členovia oboch komisií po oboznámení sa s navrhovanými investičnými akciami obce sa
zhodli, že stanovia koncepciu akcií na rok 2016.
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Návrh - Koncepcie plánovaných investičných akcií na rok 2016:
Názov akcie
Nová škôlka
Telocvičňa ZŠ - elektro
Plán rozvoja obce
MK Podtatranská od mosta po križovatku
Rekonštrukcia MK (Budovateľská, Slnečná prepoj, Školská ZŠ, Jarná, Športová)
Budova Obecného úradu - vstupná brána a schody, hygienické zariadenie (toalety)
Búranie domu Gen.Svobodu č. 36

Predpokladané náklady v Eur
výkup
projekt
realizácia
pozemkov
23 000
1 000
3 500
45 000
17 000
37 500
20 000
3 000

150 000

Rekonštrukcia MK Povstalecká (od Hacičskej zbrojnice po križovatku RD r. Jerdonkovej)
Plocha pod sochou pri pamätníku vedľa hasičskej zbrojnice
Dom smútku - odizolovanie, strecha, vonkajšie prestrešenie
Cyklochodník z ul.Športovej na ul. Pod lesom
Detské ihriska ( ul. Kruhová, 8. mája)
Rekonštrukcia MK Slnečná (pri potoku)
Športová Heinsch, Horvátová
Budovateľská (od Hospicu po sídlisko JUH, cesta a chodník)
Oplotenie športového ihriska A.C. (bočná strana od PD)
Oplotenie cintorína - po obhliadke
SPOLU
CELKOVÉ SPOLU

6 000

40 000
5 000
15 000

4 000
5 000
40 000
1 500
25 000
5 000
56 000

26 500 214 000
296 500

3. Rôzne
p. Krempaský:
a) oporný múr Ľubička
p. Kapolka, starosta obce - projekt je vypracovaný, prebiehajú prípravne práce pre vydanie
stavebného povolenia
b) pomoc obce rodine Horníkovej požiar RD na ulici Pod lesom
p. Kapolka – obec poskytla pomoc pri vývoze odpadu a poskytne materiálovú pomoc
c) časopis tzv. občasník o obci – predložiť cenovú ponuku
d) opraviť pätku – informačná tabuľa ul. Pod lesom
e) preveriť povrch vozoviek MK po daždi
p. Babič:
a) zrkadlo na križovatke Vrbovská – Remeselnícka – podať žiadosť o výmenu zrkadla
z dôvodu skreslenia vzdialenosti vozidla, dochádza ku kolízií.
4. Záver
Ing. Rontová predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a o 21.30 hod. ukončila
zasadnutie komisie ÚP, SP, V, D a ŽP za prítomnosti členov hospodárskej komisie.
V Ľubici dňa 17.02.2016
.................................................
Ing. Monika Rontová
predsedníčka komisie
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