Zápisnica zo zasadnutia Stavebnej komisie, konanej dňa 15.07.2019
Zúčastnení:
p. Sučák, p. Kvetán, p. Mračka, p.Bočko, p.Dušek, prizvaný hosť p. Plaštiaková / riaditeľka
ZŠ/
Program, prerokované témy :
1. p. Dušek informoval o problematike stromoradia v uličke smerom ku kostolu,
konkrétne o vyschnutom strome pred domom pána Miklušáka, ako i o problematickom
strome so spevnenou korunou oceľovými lanami napadnutom drevokaznými hubami.
2. p. Dušek informoval o návšteve objektu škôlky a obhliadke rekonštrukcie – výmeny
podláh v časti objektu, ako i o potrebe doriešenia stavebných detailov nároží ostení
v materiálových variantoch, o možnej technickej podpore zo strany zamestnancov
obecného úradu.
3. p. Sučák – starosta obce, reagoval na vznesené podnety vysvetlením už započatého
postupu v riešení otázky problematických stromov v obci, ako i o časovom rámci na
ich odstránenie po návrate p. Vlachoviča z dovolenky, i o možnom ďalšom odbornom
postupe. Rovnako opísal i stanovisko obce k stavebným úpravám v objekte škôlky,
s návrhom ďalšieho postupu v prípade negatívneho vývoja.
4. p. Sučák – starosta obce, v ďalšom bode informoval o započatí prác na pokračujúcom
odkanalizovaní obce, o odovzdaní staveniska realizačnej firme dňa 16.07.2019 –
etapa odkanalizovania uličky „ Za Humnami“, „ Ku kostolu“.
5. p. Dušek informoval zúčastnených, ktorí mali možnosť sa detailnejšie oboznámiť
s pripravovanou štúdiou k projektovej dokumentácii „ rekonštrukcie a dostavby ZŠ“(
na základe predošlých stretnutí ako i zaslanej výkresovej dokumentácie ), o návrhu
finálneho upresnenia zadania pre spracovateľa PD p. Ing. arch. Stanekovej v bodoch:
a. Pôvodná z pohľadu od ulice pravá časť budovy ZŠ ostáva zachovaná vzhľadom
i so svojou pôvodnou funkciou - vyučovanie
b. Najstaršia ľavá časť objektu uvoľňuje sa v plnom rozsahu pre potreby
rekonštrukcie ( prípadnej demolácii )
c. V prípade potreby možnosť dobudovať objekt ZŠ až po uličnú čiaru v ľavej časti
d. Potreba vybudovania plnohodnotnej prípravy jedál / kuchyne, jedálne... ostáva
zachovaná a musí byť nedeliteľnou súčasťou objektu novej ZŠ
e. Optimálne umiestnenie kuchyne, jedálne v časti dnešnej najstaršej časti objektu,
zásobovanie priamo z ulice.
f. Vyučovacie priestory vrátane delených tried, kabinetov vytvoriť
v novovybudovanom bloku, v delení podľa návrhu spracovateľa prízemie,
suterénne podlažie v rozsahu cca pôvodného návrhu , zbytočne nepredražujúceho
náklady riešenia, 1.NP s možnosťou nadstavby.
g. Dopracovať možnosť zväčšenia telocvičných šatní podľa budúcej kapacity školy,
rovnako i skladu telocvičného náradia.
h. Samostatné požiadavky s ohľadom na naplnenie pedagogických a ostatných
praktických cieľov vznesené riaditeľkou školy :
o stupeň musí mať 4 triedy + 1 / v prípade paralelky 1.ročníka alebo
delenia/

o Premyslieť WC pre žiakov 1.stupňa v historickej časti / skúsiť
prepojiť so soc. zariadením telocvične/
o Umiestnenie knižnice /priestor pre knižnicu/
o Potrebné učebne: učebňa na vyučovanie techniky
o Skúsiť umiestniť riaditeľňu a miestnosť pre ekonómku s výhľadom
do záhrady, dvora / z dôvodu prijímania návštev/
o Zásobovanie kuchyne z druhej strany od zberného dvora
..... vyššie v texte spísané body úprav návrhu dopracovania PD ZŠ budú
následne po doplnení Vašimi pripomienkami zapracované a odoslané spracovateľovi PD.

Vaše pripomienky doručiť do 22.07.2019, do 12:00, následne nebudú
akceptované.
Stavebné konania:
Oznámenie o začatí územného konania:
- Jaroslav Jamrich- RD
Stavebné povolenia:
- Mgr. Katarína a Ivan Bočkoví- RD
- Peter Heriban- RD
- Ing. Eva a Ing. Martin Kopáčoví- Prístavba a stavebné úpravy RD
Súhlas na povolenie stavby MZZO:
- Mgr. Alojzia Pódová- RD
Predĺženie lehoty na dokončenie stavby:
- Dominika a Ing. Tomáš Drobní- RD
Oznámenie o začatí kolaudačného konania:
- Martina a Patrik Buchancoví- Záhradný dom
- Natália Januščáková- RD
Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO:++
- Natália Januščáková- RD
- Natália Januščáková- ČOV
Rozhodnutie:
- Monika Ješková- Priestupok

Zápis vykonal : Dušek Luboš

