STAVEBNÁ KOMISIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA BANSKÝ STUDENEC
ZÁPISNICA Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA STAVEBNEJ KOMISIE
Dátum a miesto konania: 25.4.2022 o 18:00hod, Obecný úrad Banský Studenec

Prítomní členovia stavebnej komisie: Petra Winterová – predsedníčka stavebnej komisie
Ing. Zuzana Kašiarová – členka stavebnej komisie
Mgr. Adriana Balážová – členka stavebnej komisie

PRÍLOHY ZÁPISNICE:
Príloha č.1 – prezenčná listina
Príloha č.2 – fotky z pozemku p. Cibulu
Príloha č.3 – návrhy stavebnej komisie pre obec Banský Studenec

PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA STAVEBNEJ KOMISIE:
1. OTVORENIE
2. URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA
3. KONTROLA PLNENIA ÚLOH Z PREDOŠLEJ PORADY
4. PODNET OD p. M. CIBULU (zosuv pôdy z obecného pozemku na jeho pozemok)
5. RÔZNE (diskusia)
6. ZÁVER

ZÁPISNICA Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA STAVEBNEJ KOMISIE
uskutočneného dňa 25.04.2022 od 18:00 hodiny na Obecnom úrade Banský Studenec

1. OTVORENIE
Predsedníčka stavebnej komisie Petra Winterová privítala prítomných a oboznámila ich s programom
pracovného stretnutia. Z neprítomnosti na pracovnom stretnutí stavebnej komisie sa predom
ospravedlnila Zuzana Maliniaková.

Jaroslav Malatinec ako jediný člen stavebnej komisie sa opätovne nezapojil a nereagoval na žiadnu
komunikáciu ohľadne návrhu na spoločne vyhovujúci dátum a čas stretnutia stavebnej komisie.
Následne nereagoval ani na pozvánku na samotné stretnutie stavebnej komisie. Stavebná komisia bola
uznášaniaschopná v trojpätinovom počte prítomných členov tejto komisie, pričom prítomní členovia
jednomyseľne schválili program dnešného pracovného stretnutia.

2. URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA
Predsedníčka stavebnej komisie Petra Winterová navrhla za overovateľku tejto zápisnice Mgr.
Adrianu Balážovú. Stavebná komisia sa jednomyseľne zhodla na návrhu Mgr. A. Balážovej za
overovateľku zápisnice z pracovnej porady stavebnej komisie uskutočnenej dňa 25.4.2022..

3. KONTROLA PLNENIA ÚLOH Z PREDOŠLEJ PORADY
Všetky úlohy z predošlej porady stavebnej komisie boli splnené v stanovených termínoch.

4. PODNET OD p. M. CIBULU (zosuv pôdy z obecného pozemku na jeho pozemok)
Na základe osobne adresovaného podnetu od p. M. Cibulu na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa
konalo dňa 7.4.2022 v zasadačke obecného úradu Banský Studenec, sa P. Winterová a Z. Kašiarová
s p. Cibulom stretli nasledujúci deň, t.j. 8.4.2022 a spoločne si prešli miesto, kde hraničí obecný
pozemok s pozemkom p. Cibulu. Na tomto mieste dochádza z obecného pozemku k zosuvu pôdy
a zavodňovaniu pozemku p. Cibulu. Následkom tohto dlhodobo pretrvávajúceho problému je
spomínaný zosuv pôdy z obecného pozemku na pozemok p. Cibulu ako aj presak vody do drevenej
kôlne p. Cibulu. (Fotky z obhliadky miesta tvoria prílohu tejto zápisnice).

Po opätovnom posúdení pretrvávajúceho problému osobnou návštevou stavebná komisia navrhuje
obci Banský Studenec vyriešiť problém zosuvu pôdy a stekajúcej vody z obecného pozemku na
pozemok p. Cibulu po dohode s ním, nakoľko predošlé pokusy problém vyriešiť neboli dostatočné
a efektívne. Stavebná komisia svoj návrh obci podá písomne.

5. RÔZNE (diskusia)
1) Na základe žiadosti Ing. arch. Daniela Boboka, ktorú adresoval poslancom a stavebnej komisii na
obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 7.4.2022 v zasadačke obecného úradu Banský Studenec,
P. Winterová a Z. Kašiarová vykonali 8.4. 2022 obhliadku garáže, ktorú má postavenú rodina Cibuľová
na prenajatom obecnom pozemku.

Stavebná komisia navrhuje obci zorganizovať spoločné stretnutie za prítomnosti rodiny Cibuľovej, p.
Ing. arch. Daniela Boboka, p. starostu P. Santorisa a členov stavebnej komisie.

2) Vo veci druhého podnetu od p. Boboka týkajúcej sa uskladnenia dreva, ktoré má rod. Cibuľová
zložené na prenajatom obecnom pozemku, stavebná komisia nevie objektívne posúdiť vplyv
umiestnenia tohto dreva na zorné pole vodičov používajúcich priľahlú cestnú komunikáciu.

Stavebná komisia navrhuje obci osloviť ostatných občanov Banského Studenca využívajúcich
spomínanú priľahlú cestnú komunikáciu a týmto spôsobom zistiť či uskladnenie dreva rodiny
Cibuľovej, reálne spôsobuje aj niekomu inému ako p. Bobokovi problém pri šoférovaní (limitované
zorné pole). Stavebná komisia obci navrhuje v tejto veci následne (po prieskume názoru obyvateľov),
ak to bude naďalej relevantné, preskúmanie dopravnej situácie odborne na to spôsobilej osobe.
Stavebná komisia v oboch podnetoch svoj návrh obci podá písomne.

PRÍLOHY ZÁPISNICE Z 25.4.2022

PRÍLOHA Č.2 FOTKY Z POZEMKU p. CIBULU

PRÍLOHA Č.2 FOTKY Z POZEMKU p. CIBULU

STAVEBNÁ KOMISIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA BANSKÝ STUDENEC
NÁVRHY Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA STAVEBNEJ KOMISIE
Dátum a miesto konania: 25.4.2022 o 18:00hod, Obecný úrad Banský Studenec

Prítomní členovia stavebnej komisie: Petra Winterová – predsedníčka stavebnej komisie
Ing. Zuzana Kašiarová – členka stavebnej komisie
Mgr. Adriana Balážová – členka stavebnej komisie
Ospravedlnili neúčasť:
Neprítomní:

Zuzana Maliniaková
Jaroslav Malatinec

Adresované: Obec Banský Studenec, Banský Studenec 60, 969 01
Dňa: 3.5.2022
Vec: Návrhy stavebnej komisie pre obec Banský Studenec
Stavebná komisia zasadala dňa 25.4.2022, v trojpätinovom počte prítomných členov tejto komisie
a bola uznášaniaschopná. Na nasledovných návrhoch pre obec Banský Studenec ako reakciu na
podnety občanov Banského Studenca sa stavebná komisia po dôkladnom osobnom preverení
jednotlivých situácií, jednomyseľne zhodla.

1.Stavebná komisia navrhuje obci Banský Studenec vo veci podnetu pána Mariana Cibulu - (zosuv
pôdy a zavodňovanie z obecného pozemku na pozemok p. Cibulu) nasledovné:

Po opätovnom posúdení pretrvávajúceho problému osobnou návštevou stavebná komisia navrhuje
obci Banský Studenec vyriešiť problém zosuvu pôdy a stekajúcej vody z obecného pozemku na
pozemok p. Cibulu po dohode s ním, nakoľko predošlé pokusy problém vyriešiť neboli dostatočné
a efektívne. Stavebná komisia svoj návrh obci podá písomne.
2. Stavebná komisia navrhuje obci Banský Studenec vo veci podnetu Ing. Arch. Daniela Boboka (garáž rodiny Cibuľovej postavená na prenajatom obecnom pozemku) nasledovné:
Po osobnej obhliadke garáže, ktorú má postavenú rodina Cibuľová na prenajatom obecnom
pozemku, stavebná komisia navrhuje obci zorganizovať spoločné stretnutie za prítomnosti rodiny
Cibuľovej, p. Daniela Boboka, p. starostu P. Santorisa a členov stavebnej komisie.

