
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, životné prostredie a dopravu 

konanej dňa 4.8.2016 

 

Prítomní: Peter Jelačič, Ivo Štassel, Miroslav Marko, Peter Kosťovský, Pavol Šiška 

Ospravedlnený: Milan Kopačka 

Prizvaný: starosta Peter Hasoň 

 

Program: 

1. privítanie a oboznámenie s programom 

2. splavovanie nánosov z ulíc pri dažďoch 

3. riešenie dažď.vody na Štúrovej – list p. Čačko 

4. Južná cesta-retardéry, obmedzenie dopravy, nebezpečný most 

5. Bystrická oprava, minimálne časť od kríža po Južnú cestu 

6. úprava Základná škola – rozšírenie 

7. zberný dvor – bio odpad 

8. obmedzenie parkovania v Mariánskom údolí – len na parkoviskách, nie až pri stánkoch, alebo Lurdskej jaskyni 

9. vodovod Pánsky les 

10. podnet na odvod dažďovej vody zo stavby na parc.č.820/3 

11. kontinuálne kosenie pozemkov 

12. projekt Cyklovelo 

13. rôzne a diskusia 

 

K bodu 1) 

Na úvod predseda komisie privítal členov komisie KVUPZPaD a starostu a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

K bodu 2) 

K výzve na kosenie pozemkov bude pridaná výzva na zabezpečenie súkromných pozemkov proti vyplavovaniu zeminy 

a kamenia z týchto pozemkov, aby sa predišlo zanášaniu ulíc. 

Predseda komisie s vybraným členom komisie spíšu kritické úseky, kde prichádza k zdroju naplavovania zeminy 

a kamenia. Následne sa bude hľadať riešenie na prevenciu tohto vyplavovania. 

 

K bodu 3) 

Starosta bude mať stretnutie s p.Čačkom, ktorý trpí neúnosnú situáciu so zaplavovaním pivnice od úpravy Štúrovej 

ulice betónovým povrchom. 

Starosta zároveň prisľúbil napísať požiadavku na povodie Moravy o vyčistenie korýt potokov Marianskeho 

a Drmolezu v spolupráci s obecným úradom ohľadom informovania obyvateľov, cez ktorých pozemky tieto potoky 

pretekajú 

 

K bodu 4) 

Predseda komisie a starosta vyvolajú stretnutie s dopravným inžinierom z MA ohľadom riešenia obmedzenia 

rýchlosti na vybraných úsekoch miestnych komunikácií. 

Predseda komisie so starostom spravia súpis ulíc a miest, kde by bolo vhodné ukľudniť dopravu osadením 

spomaľovačov na teleso komunikácie. 

 

K bodu 5) 

K oprave Bystrickej ulice prišlo na obecný úrad upozornenie okresného prokurátora, že oprava Bystrickej ulice má 

mať charakter stavebného povolenia. Podnet na prokuratúru napísal istý p.Lacko, ktorý nebýva v Marianke. 

Po posledných veľkých lejakoch naplavilo na JC z Bystrickej veľké množstvo kamenia. Starosta zabezpečil adekvátnu 

úpravu spodnej časti od krížu po výjazd na JC s vytvorením odvodňovacieho žlabu na obraji cesty. 



Treba zhodnotiť, či takto bu nemohla byť dočasne upravená aj zvyšná časť Bystrickej vrátane križovatky pri soche 

sv.Antoníčka 

 

K bodu 6) 

V mesiaci 8/2016 začala rekonštrukcia výdajne jedla v škole/škôlke 

Projekt úpravy podkrovia budovy školy nie je vyhovujúci pre vytvorenie školskej triedy z hľadiska predpisov, treba 

nájsť iné riešenie, ako popresúvať a vytvoriť priestor/miestnosť pre zvýšenie počtu detí v škôlke. Bude prizvaný 

architekt Jarina, ktorý uvedený projekt vyhotovil. 

 

K bodu 7) 

Starosta Peter Hasoň zabezpečil prenájom pozemku o výmere cca 900m² za poplatok 1 € ročne za účelom vytvorenia 

zberného dvora. Nový priestor pre zberný dvor bioodpadu je pod dozorom a je zabezpečený kamerovým systémom. 

 

K bodu 8) 

Téma už dlhšie aktuálna, nutné kroky konzultovať s farským úradom. Jedno z riešení je osadenie rampy resp. 

Pilomatu (zásuvného stĺpu s diaľkovým ovládaním všetkých kompetentných osôb resp. majiteľov nehnuteľností. 

Jednoduché ovládanie cez tel.číslo s PIN-om 

 

K bodu 9) 

Starosta prisľúbil kontaktovať BVS ohľadom riešenia listu obyvateľov Pánskeho lesa. BVS vykonáva nútenú správu 

vodovodu v Panskom lese. Požiadavka je na odberné miesta k jednotlivým parceliam, nie jeden centrálny vodomer 

pre celý vodovod. 

 

K bodu 10) 

List s podnetom bude preposlaný na starostu a stavebný úrad, bude sa riešiť ako stavebný dohľad vo veci uvedeného 

podnetu. 

 

K bodu 11) 

treba dať na web obce a do hromadného majlingu nanovo výzvu na pokosenie pozemkov, nakoľko letné mesiace sú 

úhrnom žrážok bohaté a prišlo k citeľnému rastu vegetácie na pozemkoch. 

 

K bodu 12) 

Starosta informoval, že už v minulosti bol vyhotovený projekt na projekt BSK s názvom Cyklovelo od architekta Jarinu, 

ktorý bol obci venovaný. 

Nový projekt objednával zastupujúci starosta Marcel Porges v hodnote 5.800€ bez DPH začiatkom roka 2016bez 

vedomia obecného zastupiteľstva. Momentálne projekt Cyklovelo je na úrovni BSK pozastavený. 

 

 

V Marianke dňa 9.8.2016 

 

Zapísal: 

Peter Jelačič – predseda komisie 


