Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby a dopravy pri Obecnom úrade Tomášovce, konaného dňa
27.11.2020 v budove Obecného úradu na ulici Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisia spolu s prizvanými hosťami sa stretla o 17:00 hod. v priestoroch rekonštruovanej
budovy Obecného úradu Tomášovce (ďalej len „ OÚ ") na ulici Partizánskej v zložení (viď
prezenčná listina, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice). Za zapisovateľa bol určený Mgr. Štefan
Haban
predseda komisie : Mgr. Štefan Haban
členovia komisie

: Ing. Ján Kanda
Ing. Ela Síkelová
Ing. Ján Juriga
Ján Mičuda st.

prizvaní hostia :

Ing. Ján Mičuda – starosta obce

Program stretnutia:
1. Úvod
2. Zhodnotenie a posúdenie dopravnej situácie v obci - spoločnosť PRP s.r.o
3. Prerokovanie a návrh riešenia stavieb spoločnosti PRP , ktoré nie sú v súlade zo
stavebným poriadkom ( stavebný zákon )
4. Prerokovanie a zhodnotenie súčasného stavu budov vo vlastníctve obce Tomášovce
5. Prerokovanie a vyjadrenie k došlým žiadostiam a podnetom
6. Diskusia
7. Záver
Komisia a prizvaní hostia sa zišli v priestoroch rekonštruovanej budovy OÚ, kde ich
Mgr. Haban na úvod privítal a oboznámil s programom stretnutia.
Predseda komisie zhodnotil dopravnú situáciu, kde je množstvo sťažností od občanov,
hlavne na kolízne situácie pri autobusovej zastávke a železničnom priecestí pri preprave
dreva a surovín spoločnosti PRP s.r.o. Predseda komisie odovzdal slovo Ing. Jánovi
Mičudovi starostovi obce, ktorý informoval o tom, že sa má uskutočniť pracovné stretnutie
v spoločnosti PRP za prítomnosti vedenia firmy a poslancov obce, kde sa bude riešiť aj
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logistika firmy pre zlepšenie stavu v doprave. Tiež informoval o tom, že spoločnosť PRP
navrhla pravidelné stretnutia z obcou raz za mesiac, kde sa budú navzájom vymieňať
informácie pre zlepšenie spolupráce.
V následnom bode predseda komisie informoval o podnetoch od občanov na preverenie
a preukázanie stavebných povolení spoločnosti PRP s.ro. na novo vybudované parkovisko
a betónovej plochy pre skladovanie dreva. Ing. Juriga reagoval, ak sa jedná o stavby
postavené bez platného stavebného povolenia, tak to treba riešiť ako porušenie
stavebného zákona ohlásením na príslušný stavebný úrad a životné prostredie. Po zhrnutí
všetkých informácií a diskusií členovia komisie odporúčajú o preverenie všetkých povolení
a skutkového stavu na uvedené stavby, ak nie sú v súlade zo stavebným zákonom je
potrebné písomne poveriť štátny stavebný dohľad ( stavebný úrad ) a úrad životného
prostredia pre zistenie za akých podmienok sa realizujú tieto stavby.
V ďalšom bode sa diskutovalo o budovách a nehnuteľnostiach v správe obce, kde sa
dohodlo na spoločnej obhliadke s poslancami OZ, následne sa posúdia zámery a účel
jednotlivých objektov.
K bodu programu 5 neboli došlé žiadosti a vo veci podnetov ohľadom zlej dopravnej
situácie a preverenia stavieb sa tieto riešili v bode dva a tri.
V diskusii sa podrobnejšie rozoberali všetky problémy spadajúce do kompetencie
komisie výstavby a životného prostredia. V závere sa predseda komisie poďakoval
prítomným za účasť, spoluprácu a ukončil stretnutie.

Uznesenie komisie výstavby a životného prostredia
Komisia odporúča :
-

preverenie všetkých povolení a skutkového stavu na stavby - parkovisko
a novovybudovaná plocha pre skladovanie dreva realizované v spoločnosti PRP s.r.o.
ak nie sú v súlade zo stavebným zákonom je potrebné písomne poveriť štátny stavebný
dohľad (stavebný úrad ) a úrad životného prostredia pre zistenie za akých podmienok
sa realizujú tieto stavby

Zapísal dňa 27.novembra 2020 Mgr. Štefan Haban
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