Zápisnica č. 5
zo schôdze komisie územného plánovania výstavby, dopravy a životného prostredia konanej dňa
05.06.2015 na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom

Prítomní : Bc. Andrea Meriačová, Mgr. Kristínka Zvedelová, Ing. Pavol Štrba, Mgr. Erika Cintulová, Ing.
Ľudovít Smik, Balko Ján, Balková Miriam, p. Hrdina, Ing. Juraj Chalmovský

Program schôdze
1 Schodisko v požiarnej zbrojnici
2 Dopravné značenie v obci
3 Infomácia o stave žiadosti na dotáciu projektu obnovy a údržby stromovej aleje
4 Ihrisko s umelou trávou
5 Pokládka cesty k ihrisku
6 Rôzne

K bodu č.1 Požiarne schodisko
Pani Meriačová informovala o tom, že oslovila ďalšie firmy ohľadom cenových ponúk na vyhotovennie
schodiska s cieľom mať k dispozícii aspoň tri ponuky, z ktorých sa následne vyberie najvýhodnejšia.
Odznela infomácia, že finančná komisia uprednostní najprv investíciu do okien v miestnosti, ktorá má v
budúcnosti slúžiť ako šatňa pre požiarnikov.

K bodu č.2 Dopravné značenie
Z diskusie prítomných vyplynulo, že križovatka pri hornom kostole sa stáva často neprehľadnou v
dôsledku parkovania vozidiel v jej blízkosti a pravdepodobne aj vo vnútri križovatky. Zaznela informácia
zo strany pána Havlíčka v zmysle, že sa na dané súvislosti informoval, zistil že sa jedná o komunikáciu
druhej a tretej triedy za ktoré je zodpovedný samospráva VÚC Žilina. Obec by mala podať návrh na
doplnenie značenia, doporučil zvolať sedenie, kde by boli zástupcovia obce, okresného dopravného
inšpektoriátu a správy ciest VÚC. Odznel návrh na vyznačenie vodorovného dopravného značenia šráfonaných plôch, ktoré by zabránilo parkovaniu vozidiel na kritickým miestach. V ďalšom odzneli
podnety na ďalšie zle značené úseky a neprehľadné križovatky, konkrétne križovatka pri materskej

škôlke, križovatka pri lesnom závode a križovatka hlavnej cesty a „klobáskovej“.
Komisia sa dohodla že doporučí pani starostke aby sa osobne porozprávala s vodičmi vozidiel s cieľom
vysvetlenia situácie a prípadnej dohody o inom vhodnom mieste na parkovanie.
Ďalej sa dohodlo, že komisia navrhne osloviť príslušné orgány s cieľom úpravy plánu dopravného
značenia a dopnenia chýbajúcich značiek zakreslených v pláne. Detailné riešenie by bolo predmetom
jednania s príslušnými orgánmi a zástupcami obce, kde by sa zohľadnili aj pripomienky občanov.

K bodu č.3 Infomácia o stave žiadosti na dotáciu projektu obnovy a údržby stromovej aleje
Pani Meriačová informovala o tom, že daná dotácia obci nebola pridelená.

K bodu č.4 Ihrisko s umelou trávou
Pani Meriačová podala informáciu, že športová komisia požiadala aby komisia územného plánovania
výstavby, dopravy a životného prostredia v rámci možností vyvinula aktivitu s cieľom zaevidovania ihriska
s umelou trávou do katastra. Bolo zistené, že k ihrisku je vyhotovený GP. V ďalšom požiadame pani
starostku o vystavenie potvrdenia o existencii stavby na danom pozemku, na ktorého základe sa ihrisko
zaeviduje do katastra.
K bodu č.5 Pokládka cesty k ihrisku
Komisia sa dohodla vyzvať pani starostku aby iniciovala jednanie s majiteľom pozemku s cieľom
dohodnúť odkúpenie pozemku popod plánovanú cestu.
K bodu č.6 Rôzne
V tomto bode vystúpil pán Chalmovský s požiadavkou odkúpenia parcely, ktorá je v majetku obci a
predeľuje dve samostatné plochy, ktoré sú v jeho vlastníctve. Pán Chalmovský uviedol niektoré súvislosti
ohľadom priľahlých parciel, ktoré sú v jeho vlastníctve a ktoré obec resp. občania využívajú buď na
prechod alebo parkovanie, spomenul tiež jeho príspevok ohľadom pomoci pri osadení trafostanice v
danej lokalite. Naznačil možnosti výmeny danej parcely za pás pri hlavnej ceste tak, aby nebolo
obmedzené prechádzanie peších v smere od kostola k píle. Vyjadril v zmysle, že by prípadné vybudovanie
nového chodníka vedel podporiť napríklad vybudovaním ochranného zábradlia. Reakcia komisia bola v
zmysle, že daný návrh prehodnotí a že prípadne zorganizujeme ďalšie pracovné stretnutie.
V ďalšom odzneli slová pána Hrdinu, ktorý vyjadril určité obavy, že pani Černáková žiada obec o
odkúpenie parcely, ktorá presahuje svojou rozlohou plochu definovanú v žiadosti pani Černákovej. Bolo
vysvetlené, že obec zvažuje zámer odpredaja len časti, ktorá je zahradená plotom pani Černákovej.
Zapísal : Ing. Pavol Štrba

