Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia,
konanej dňa 05.11.2019
Prítomní: Ing. Ľuboš Dušek, Peter Mračka, Ing. Ľubomír Kvetan, Ing. Ľuboslav Kumančík,
JUDr. Andrej Adamec, Miroslav Sučák.
Prítomní hostia: Mgr. Mária Majerčíková, Ing. Marek Štancel.















Úvodným krokov pracovného stretnutia bola fyzická obhliadka stavebného diela za účasti
všetkých zúčastnených, za účelom oboznámenia sa so skutkovým stavom stavby
komunikácie „ Krupanská cesta“.
Následne starosta obce otvoril v budove Obecného úradu zasadnutie komisie, oboznámil
prítomných poslancov a prizvaných hostí s programom zasadnutia – riešenie
problematiky realizácie projektu „ Krupanská cesta“ v súvislosti s doručenou žiadosťou
o predĺženie termínu na dokončenie diela.
Predseda komisie informoval prítomných o technickej problematike realizácie tohto
projektu s ohľadom na predošlé stretnutia komisie, miestne zisťovanie v teréne pri
prerokovaní parciálnych otázok otvorených problémov s plánovaným odvodnením
okolitých pozemkov cez konštrukciu komunikácie. Informácia zahrňovala obsah
telefonickej komunikácie s projektantom diela pri alternatívach
riešenia tejto
problematiky, s náčrtom možných riešení zabezpečenia náhrady plánovaných prestupov
cez komunikáciu vytvorením záchytných poldrov na okolitých pozemkoch. Situácia
ostáva otvorená do schválenia prípadných zmien v zmene projektovej dokumentácie.
Následne bola v diskusii , ktorú táto otázka otvorila, rozdiskutovaná problematika súladu
projektovej dokumentácie s realizáciou diela najmä v bodoch dotýkajúcich sa vedenia
výškovej nivelety komunikácie s ohľadom na skutočnú doterajšiu realizáciu diela, kde
bol konštatovaný predpokladaný rozpor. K danej problematike sa vyjadril zástupca
investora ako i stavebný dozor, ktorí nerozporovali vecnú stránku problému
s odôvodnením na etapu realizácie diela, v ktorej sa teraz nachádza, pred dokončením.
V súvislosti s podaným vysvetlením ohľadom výškovej nivelety budúcej komunikácie sa
otvorila otázka súladu skladby vrstiev budúcej komunikácie so schválenou projektovou
dokumentáciou. Diskusii zúčastnených dominovalo najmä navrhované riešenie
finalizácie komunikácie – pojazdová vrstva obalovaného kameniva v požadovanej
hrúbke, prezentovaná v obrazovej i textovej časti vypracovanej a schválenej projektovej
dokumentácie.
K daným témam sa postupne vyjadrovali zástupca investora, stavebný dozor, poslanci
zastupiteľstva – členovia komisie, starosta obce, zatiaľ bez možnosti spoločného záveru.
Záverom odbornej debaty bol konsenzus návrhu stavebného dozoru o pragmatický krok
v riešení vzniknutej situácie v zadaní geodetického zamerania skutkového stavu na
náklady investora v snahe získať verifikovateľný podklad k ďalšej diskusii za účasti
projektanta k otvorenej otázke výškovej a polohovej nivelety komunikácie.
Záverom rokovania stavebnej komisie bolo odporúčanie pre starostu obce, pozhovieť zo
stanoviskom k predĺženiu termínu výstavby do doby definitívneho objasnenia otvorených
technických problémov, podmienených prípadnýmprerokovaním dopracovaného návrhu
zmeny projektovej dokumentácie , ak to bude v súlade so záujmami obce.

Zapísal: Ing. Ľuboš Dušek

