Zápisnica č. 1/2018
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, stavebného, poriadku, výstavby, dopravy
a životného prostredia, konaného dňa 18.01.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku:
a) Jana Kalafutová, ul. Mierová 27, 059 71 Ľubica
3. Rôzne
4. Záver
1. Otvorenie a schválenie programu
V úvode stretnutia predsedníčka komisie Ing. Monika Rontová privítala prítomných a oboznámila
ich s návrhom programu. Prebehlo overenie a konštatovanie, že komisia je uznášania schopná. Všetci
prítomní program schválili.
Uznesenie č. 1/2018
Komisia ÚPSPVDaŽP
schvaľuje
Program zasadnutia Komisie územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy
a životného prostredia zo dňa 18.01.2018
Za uznesenie hlasovali: Rontová, Dubjel, Harabin, Krempaský, Polomčák, Špirko, Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali: --Zdržali sa hlasovania: --Nehlasoval: --Neprítomní: Harniš, Trop
2. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku
a)

Jana Kalafutová, ul. Mierová 27, 059 71 Ľubica

Komisia bola oboznámená so všetkými predloženými podkladmi a dostupnými informáciami vo
veci žiadosti odkúpenia časti obecného pozemku pri rodinnom dome na novej ulici Jarnej. Podklady
boli komisii doručené v januári od hospodárskej a správnej komisii, ktorá sa s uvedenou žiadosťou
oboznámila a zaujala stanovisko, že je potrebné aby zaujala stanovisko aj komisia územného
plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy a životného prostredia. Nakoľko má obec
v rozpracovanom procese územný plán je vhodné, aby pozemky na odpredaj sa riešili až po schválení
Územného plánu obce Ľubica.
Uznesenie č. 2/2018
Komisia ÚPSPVDaŽP
doporučuje
žiadosť p. Kalafutovej o odkúpenie časti obecného pozemku par.č. KN-E 1063 k.ú. Ľubica prejednať až
po schválení Územného plánu obce Ľubica.
Za uznesenie hlasovali: Rontová, Dubjel, Harabin, Polomčák, Špirko, Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali: --Zdržali sa hlasovania: Krempaský
Nehlasoval: --Neprítomní: Harniš, Trop
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3. Rôzne
p. Krempaský – vysporiadať pozemky pod cyklochodníkom na ul. Pod lesom v Ľubici v zmysle
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 64/2/2015.
Komisia doporučuje splniť uznesenie č. OZ č. 64/2/2015.
p. Polomčák – predložil cenové ponuky – Návrhy detského ihriska (len prvky) na ulici Kruhovej bez
terénnych úprav daného ihriska.
p. Rontová – je nutné zapracovať aj dopadovú plochu na danom ihrisku.
Po diskusií a oboznámení sa s cenovými ponukami, členovia komisie prijali uznesenie.
Uznesenie č. 3/2018
Komisia ÚPSPVDaŽP
doporučuje
zabezpečiť cenovú ponuku na zákazku „Vyhotovenie projektovej dokumentácie – detské ihrisko ul.
Kruhová, Ľubica“
Termín: do najbližšieho pracovného stretnutia poslancov pred OZ t.j. do 19.02.2018
Za uznesenie hlasovali: Rontová, Dubjel, Harabin, Krempaský, Polomčák, Špirko, Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali: --Zdržali sa hlasovania: --Nehlasoval: --Neprítomní: Harniš, Trop
p. starosta obce – položil otázku, či by nebolo vhodné prijať ešte jedného zamestnanca obecnej polície
Členovia komisie – po diskusii k tejto téme zaujali stanovisko, že nie.
p. starosta obce – informoval členov, že v utorok bolo výberové konanie na dodávateľa stavby –
Komunikácie ul. Jarná, Športová a v stredu bolo výberové konanie na dodávateľa stavby –
Komunikácia ul. Povstalecká.
p. Špirko - bolo by potrebné opraviť miestnu komunikáciu na ulici Slnečnej pri potoku -časť, ktorá bola
poškodená po povodni v roku 2010
p. Špirko - zabezpečiť opravu všetkých ciest MK v obci (výspravky)
p. Špirko – ako je to s úpravou cesty za ulicou Bernolákovou (panely/makadam)
p. starosta – makadam by bol len zase dočasné riešenie, vhodne je uložiť panely ale musí sa najskôr
vyrovnať terén.
p. Rontová – položila otázku ako je to ďalej s vysporiadaním rodiny Horvátovej z ulice Remeselníckej,
p. Rontová – zabezpečiť odborný stavebný dozor pri realizácii projektov – komunikácie na ulici Jarnej,
Športovej a Povstaleckej.
p. Polomčák – je nevyhnutné zrealizovať opravu oplotenie cintorína a domu smútku
p. Krempaský – ako je to s projektom „Ľubička – oporný múr“
p. Polomčák – informoval sa či v projekte „Komunikácia – ul. Povstalecká“ je vytvorená odstavná
plocha aj pre autobus.
p.starosta – odstavná plocha pre autobus nie je vytvorená, tento projekt starosta preposlal všetkým
poslancom ešte pred schválením.
p. Špirko – kde je plánované napojenie splaškovej kanalizácie z objektu hasičskej zbrojnice.
p. starosta – napojenie na ulicu Športovú - štátna cesta III. triedy.
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p. Špirko – položil otázku či sú skolaudované práce na zdravotnom stredisku
p. starosta – nie
p. Zavacký – informoval, že zimná (vianočná) výzdoba bola čiastočne zdemontovaná. Zimná výzdoba Fontána na ulici Kruhovej sa reklamovala.
p. Zavacký – bolo by vhodné opätovne sfunkčniť fontánu na ul. Kruhovej/Vrbovskej.
V závere tohto bodu prítomní členovia komisie navrhli pre rok 2018 nasledovné investičné akcie:
- Vysporiadať pozemky pod plánovaným cyklochodníkom ul. Pod lesom v zmysle uznesenia
č. 64/2/2015
- Výstavba miestnej komunikácie na ulici novej Jarnej
- Výstavba miestnej komunikácie na ulici novej Športovej
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Povstaleckej v časti od pomníku pri hasičskej
zbrojnici, tzv. námestie pred kostolom a zároveň okolie rímskokatolíckeho kostola
- Realizácia detského ihriska na ulici Kruhovej pri ihrisku
- Oprava miestnej komunikácie na ulici Slnečnej pri potoku –časť, ktorá bola zničená povodňou
v roku 2010
- Úprava prístupovej cesty na ulicou Bernolákovou, na konečnú úpravu použiť panely
- Oprava oplotenia cintorína, hlavne okolie hlavného vstupu až k dome smútku
- Oprava samotnej stavby „ Dom smútku

4. Záver
Ing. Rontová predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a o 19.30 hod. ukončila zasadnutie
komisie ÚP, SP, V, D a ŽP za prítomnosti starostu obce.
V Ľubici dňa 18.01.2018

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