Zápisnica č. 2/2016
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, stavebného, poriadku, výstavby, dopravy
a životného prostredia, konaného dňa 25.10.2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Zrealizované investičné akcie obce v roku 2016 – porovnanie plánu a skutočnosť
3. Návrh investičných akcií do rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na rok 218 a 2019
v zmysle PHSR obce
4. Rôzne
a) Mrázik - Žiadosť
b) Prihocká - Žiadosť
5. Záver
1. Otvorenie a schválenie programu
V úvode stretnutia predsedníčka komisie Ing. Monika Rontová privítala starostu obce,
prítomných členov a oboznámila ich s návrhom programu. Prebehlo overenie a konštatovanie,
že komisia je uznášania schopná. Všetci prítomní program schválili.
Uznesenie č. 2/2016
Komisia ÚP,SP, V, D a ŽP
schvaľuje
Program zasadnutia Komisie územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy
a životného prostredia zo dňa 25.10.2016
Za uznesenie hlasovali: Rontová, Harabin, Krempaský, Špirko, Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomný: Dubjel, Harniš, Polomčák, Trop
2. Zrealizované investičné akcie obce v roku 2016 – porovnanie plánu a skutočnosť
p. Rontová predniesla koncepciu plánu investičných akcií v zmysle návrhu komisie z februára
2016 a následne komisia prehodnotila plán so skutočnými zrealizovanými investičnými
akciami obce. Z predloženej koncepcie obce stavebných akcií realizovaných v roku 2016 sa
budú určité akcie realizovať v mesiacoch november až december 2016 a preto nie je možné
vyhodnotiť plán so skutočnosťou. Komisia berie na vedomie predloženú koncepciu obce
stavebných akcií v roku 2016.
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3. Návrh investičných akcií do rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na rok 218 a 2019
v zmysle PHSR obce
Prítomní členovia komisie navrhli plán investičných akcií do rozpočtu obce na rok 2017
s výhľadom na rok 2018 a 2019, ktorý bude závisieť od príjmovej časti rozpočtu obce:
A/ Kapitálové výdavky
P.č.

Názov akcie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Územný plán - aktualizácia
Výmena VO – svetelnotechnická štúdia
Potok Ľubička – oporný múr
ul. Jarná – MK + chodník
ul. Športová – II. Etapa, MK + chodník
Prekládka NN a VO za HZ
ul. Povstalecká – od HZ po rímskokatolícky kostol
ul. Budovateľská - JUH
ul. Budovateľská - VO
ul. Pod lesom – vodovod, kanalizácia
ul. Pod lesom - VO
ul. Bernolákova (ošípareň) – MK + chodník
ul. Pod lesom – autobusová zastávka
Fitness - kanalizácia
ul. Slnečná – kanalizácia, prepoj
ul. Mierová – dažďová kanalizácia, prepoj
ul. Bernolákova „Kacwinky“ dažďová kanalizácia
Ul. Kruhová – detské ihrisko + doplnenie pri
Mlyne na ul. 8.mája
VO pri Mlyne na ul. 8. mája“
Vodovodná prípojka k Obecnému úradu
Komunitné centrum – novostavba (výzva)
ul. Športová - schodisko
Dom smútku
ZUŠ - schody
Nová IBV Kacwinky – MK + chodníky
DZ obce Ľubica
Mobilár, lavičky + koše

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Realizácia
(€)
25 000

Projekt
(€)
10 000

150 000
235 000
287 000
11 000
100 000
212 000
10 000
5 000
2 000
5 000
20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
15 000

1 000

10 000
1 500
10 000
10 000

3 000
3 000

5 000
3 000

B/ Bežné výdavky
P.č.
1.
2.
3.

Názov akcie
Stavebná údržba ciest a verejného priestranstva
Vytýčenie sietí, vyjadrenia k poruchám projektov
Monitorovacie správy, vypracovanie žiadostí

Realizácia
(€)
30 000
2 000
3 000
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4. Rôzne
a)

Mrázik Pavol – Žiadosť o preplatenie nákladov spojených s vybudovaním prístupu ku
garáži cez obecný kanál
p. Rontová – oboznámila členov komisie s obsahom žiadosti, predložila fotodokumentáciu
a kópie pokladničných dokladov. Členovia sa informovali či bolo vydané stavebné
povolenie, prípadne ohlásenie drobnej stavby alebo zmena účelu využitia nehnuteľnosti
a za akých podmienok. Nakoľko pracovník obce – stavebného úradu Ing. Dubjel nebol
prítomný na komisii, nebola členom komisie zodpovedaná otázka. Komisia skonštatovala:
Komisia
k o n š t a t u je
že uvedená investícia v žiadosti o preplatenie nákladov spojených s vybudovaním prístupu
ku garáži cez obecný kanál nebola vyvolaná vo verejnom záujme.

b) Prihocká Irena – Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
p. Rontová – oboznámila členov komisie s obsahom žiadosti p. Prihockej o odkúpenie
nehnuteľnosti na ulici Športovej 58, v ktorom býva so synom. Po diskusii komisia
Komisia
d o p or u č u je
odpredaj obecného domu na ul. Športovej č. 58 p. Prihockej podľa znaleckého posudku,
ktorý si dá vypracovať p. Prihocká na vlastné náklady.

5. Záver
Ing. Rontová predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a o 20.00 hod. ukončila
zasadnutie komisie ÚP, SP, V, D a ŽP.

V Ľubici dňa 25.10.2016

.................................................
Ing. Monika Rontová
predsedníčka komisie
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