Stavebná komisia Obecného zastupiteľstva Malachov
ZÁPISNICA
z 1.zasadania novozvolenej stavebnej komisie

10.01.2019

Dátum: 10.01.2019 o 17,oo hod
Miesto: Obecný úrad Malachov - zasadačka
Prítomní členovia SK

: Žofia Štulajterová ( predseda SK )
Maroš Mojžiš, Ing. Peter Necpal, Katarína Kubišová ( členovia SK )
Neprítomní členovia SK: Ing. Martin Pál
Hostia :
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšeková ( starostka obce Malachov)
Ing. arch. Pavel Bugár , Ing. arch. Beáta Mikušová
(zástupcovia Obstarávateľa ÚPD- firma eR STAR,s.r.o.,BB )
Ing. Lucia Kapustová-(odborný poradca vodovod a kanalizácia )
Bc. Lenka Kapustová (poslankyňa OZ )
Steinsdorferová Jaroslava (poslankyňa OZ )
Ostatní prítomní :
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie a privítanie hostí .
2. Územný plán obce - informácie od starostky a zástupcov obstarávateľa ÚPD
3. Voľba podpredsedu SK a zapisovateľa zápisnice SK.
4. Vypracovanie stanoviska k podnetom od občanov.
5. Vypracovanie plánu opráv a modernizácie či obnovu obecného majetku na nasledujúce 4
roky s prihliadnutím na financovanie a náročnosť na realizáciu pri odstraňovaní
nedostatkov a opráv majetku obce, tak aby sme mohli z plánu opráv vychádzať pri
schvaľovaní obecného rozpočtu.
6. Návrh plánu najakútnejších stavebných opráv v obci z hľadiska havarijného stavu .
7. Posúdenie žiadosti p. Márii Fiľovej ( záujemkyne o kúpu stavby) k vyjadreniu k stavbe:
Stavba súp.číslo 6404 na pozemku KN-C 1428/4 je zapísaná ako Rekreačná chata na
LV1838, majiteľ Ján Vašina .
8. Diskusia.
9. Uznesenie.
10. Záver.

1./ Predsedníčka SK privítala hostí a členov stavebnej komisie a oboznámila ich s programom 1.zasadania.
2./ Následne boli vyzvaní zástupcovia obstarávateľa ÚPD firma eR STAR ,s.r.o., BB , aby predstavil
doterajšie riešenia a návrhy lokalít pre budúcu plánovanú výstavbu a prácu na pripravovanom územnom
pláne pre obec Malachov.
Ing. arch. Pavel Bugár - uviedol , že všetky zadávania pre obstarávateľa ÚPD musí schváliť a predložiť OÚ
Malachov .Všetky žiadosti o zaradenie jednotlivých parciel od ich vlastníkov musia byť adresované na OÚ
Malachov , ktorý ich následne predloží obstarávateľovi ÚPD pre posúdenie a vytypovanie možného
rozšírenia pripravovaného UPD .
Kritériá pre zaradenie jednotlivých pozemkov do pripraveného ÚPD sú dané terénom, životným prostredím
rôznymi biotopmi , rôznym typom ochranného pásma, prístupovou komunikáciou, možnosťou vytvorenia
prístupovej komunikácie , vodovodnou či kanalizačnej prípojky a pod.
Ing. arch. Beáta Mikušová odprezentovala prítomným na vytlačenej situačnej mape , konkrétne vytypované
lokality zahrnuté do pripravovaného návrhu na ÚPD . Vzhľadom na to, že Malachov má veľmi obmedzené
možnosti ďalšieho rozširovania výstavby sú takmer všetky lokality vytypované mimo centrálnej časti obce.
Je nanajvýš vhodné posúdiť všetky lokality, ktoré by sa mali do UPD zahrnúť z hľadiska možnosti
vytvorenia skupiny vlastníkov v uvedenej lokalite , aby si títo mohli v zoskupeniach zabezpečiť následne
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jednotlivé inžinierske siete a komunikácie ku svojim pozemkom na vlastné náklady , vzhľadom na to, že
obec nemá prostriedky na financovanie týchto najdôležitejších podmienok pre vydanie stavebného
povolenia.
Obec následne podmieni všetkých vlastníkov a stavebníkov, špecificky k danej lokalite vypracovanými
podmienkami, po ktorých splnení bude možné vydať pre vlastníkov stavebné povolenie.
Úloha pre členov komisie :
V spolupráci so starostkou a obecným zastupiteľstvom pripraviť priestor pre stretnutia s občanmi na
prerokovanie ÚPD.
Navrhnúť jednotný systém prihlasovania vlastníkov pozemkov na zahrnutie daných lokalít do
pripravovaného územného plánu .
3./ Voľba podpredsedu SK a zapisovateľa zápisnice SK.
Pani Žofia Štulajterová - predsedníčka SK požiadala , aby prítomní členovia stavebnej komisie spomedzi
seba vybrali a odhlasovali zapisovateľa a podpredsedu komisie.
Zapisovateľ zodpovedá za administratívne a materiálno-technické zabezpečenie činnosti komisie,
vyhotovuje do troch pracovných dní od zasadnutia zápisnicu a uznesenie a zodpovedá za doručenie
materiálov na Obecný úrad, ďalej plní osobité úlohy , ktorými ho poverí predseda .Za zapisovateľku
bola navrhnutá p. Kubišová Katarína , ktorá bola aj následne odhlasovaná jednomyseľne 4 členmi SK.
Podpredseda bude spoločne s predsedom komisie pripravovať program zasadania, ďalej zostavuje a
navrhuje plán činnosti a v prípade neprítomnosti predsedníčky komisie , túto zastupuje v rozsahu, akým
ho predsedníčka poverí . Za podpredsedu SK bol navrhnutý p. Maroš Mojžiš , ktorý bol ostatnými
prítomnými členmi SK odhlasovaný jednomyseľne za podpredsedu SK.
4, 5, 6 /
Všetky tieto body SK zlúčila zatiaľ do jedného pre nedostatok času a presunula tieto body do programu na
najbližšie plánované zasadanie stavebnej komisie :
NÁVRHY NA OPRAVY A POTREBY OBCE - podnety od občanov a predsedníčky komisie :
1./ Oplotenie cintorínov - dokončenie a oprava
2./ Asfaltovanie konečnej zastávky - obrátka autobusu
3/ Nájsť miesto vo vlastníctve obce - pozemok v dedine na umiestnenie kontajnerov na odvoz odpadu zo
záhrad - vyriešiť odvoz odpadu zo záhrad v obci .
4/ Oprava múrika okolo hrobu padlých pri zvonici .
5/ Rozšírenie obecného rozhlasu do novovybudovaných častí obce.
6/ Oprava mosta ponad potok z Ortútskej na Bučinovú ulicu ( do ulice na cintorín na Bučinovej)
7/ Dokončenie opráv zvonce - oprava poškodeného ZVONA - "umieráčik"
8/ Spevnenie plôch pod kontajnery pred p.Klimom
9/ Prestrešenie zadného dvora za Kultúrnym domom a spevnenie plochy zámkovou dlažbou.
10/ ÚZEMNÝ PLÁN - lokality, podmienky pre vydanie stavebného povolenia ...
11/ V roku 2019 sa bude odovzdávať a preberať realizovaná stavba:
INS_FTTH_Malachov, projekt č.: Y-16-010/025.03.01.
( "T-Slovak Telekom, a.s. - Optický kábel - Internet" spol. ZYRY)
12/ Oprava budovy TJ - komplexne .
13./ Náter striech na KD a budovy TJ
14./ Kamerový systém na vytypované miesta v obci.
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NÁVRHY NA OPRAVY A POTREBY OBCE - podnety od občanov a podpredsedu komisie :

čím skôr tým lepšie odstránenie havarijný stavu unikajúcej vody WC páni KD
doplnenie osvetlenia do všetkých potrebných častí obce - odhlasované na OZ
neodkladne potrebujeme urobiť náter plechových striech KD a budova TJ
v blízkej dobe navrhujem opravu zvodidiel popri ceste cez Háj, smer Malachov- Horne Pršany
(treba podopĺňať, povymieňať šrouby a ponaprávať popadané zvodidlá)
5/ rozšírenie cesty, časť úseku "Bôrovie" (vytýčenie časti úseku geodetom a následné odkopanie)
6/ kontrola a oprava eko - drení (železných žlabov cez cestu)
7/ spevnenie rozpadajúceho sa oporného múru ZŠ
8/ oprava a náter, prípadné doplnenie železného zábradlia popri potoku celou obcou
9/ komplexné vyriešenie priestoru - fajčiareň - a to zbúraním starých WC, prestrešenie, zamkovú
dlažbu, fasádu so zateplením na tej zadnej stene KD.
1/
2/
3/
4/

Úloha pre členov komisie :
Byť nápomocní pani starostke pri hľadaní možných finančných zdrojov mimo obce a

- ďalších návrhov na riešenie potrieb z hľadiska zabezpečenia a odstránenia spísaných
nedostatkov a opráv v obci .
- ďalej Vás žiadam , aby ste si do najbližšieho stretnutia stavebnej komisie pripravili ďalšie
podnety z pripomienok a sťažností od obyvateľov obce a svojich voličov , z dôvodu
prípravy plánu opráv na zabezpečenie odstránenia nedostatkov spadajúcich do
kompetencie stavebnej komisie , tak aby mohli byť zaradené v nasledujúcich rokoch do
rozpočtu obce .
7. / Posúdenie žiadosti p. Márie Fiľovej ( záujemkyne o kúpu stavby) k vyjadreniu k stavbe:

Stavba súp. číslo 6404 na pozemku KN-C 1428/4 je zapísaná ako Rekreačná chata na LV1838,
majiteľ Ján Vašina.
Prejednané :
Komisia prerokovala žiadosť p. Márie Fiľovej ( záujemkyne o kúpu stavby ) k vyjadreniu k stavbe :
Stavba súp. číslo 6404 na pozemku KN-C 1428/4 je zapísaná ako Rekreačná chata na LV1838,
majiteľ Ján Vašina .
1. vydanie trvalého pobytu na uvedenú nehnuteľnosť .
2. povolenie prístavby rekreačnej chaty
3. osadenie žumpy vzhľadom na pripojenie rekreačnej chaty na vodovod a elektriku
Vyjadrenie stavebnej komisie :
Stavebná komisia NESÚHLASÍ so zámerom a s povolením prístavby rozšírenia uvedenej
rekreačnej chaty na LV1838 vlastníka Jána Vašinu a NESÚHLASÍ s vydaním trvalého pobytu na
uvedenú nehnuteľnosť a to z dôvodu:
1. uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v ochrannom pásme cintorína
2. v danej lokalite obce sa nepočíta s ďalším rozširovaním IBV ani inou akoukoľvek výstavbou a
neuvažuje sa ani s jej zahrnutím do pripravovaného Územného plánu z dôvodu ochranného
pásma cintorína .
3. odporúčame stavebné úradu obce Malachov nevydať trvalý pobyt na uvedenú nehnuteľnosť.
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A to z dôvodu , aby sa bez pochybnosti vylúčila možnosť preklasifikovať a tým zmeniť účel
nehnuteľnosti z rekreačnej chaty na rodinný dom a dať tak možnosť jej prístavby alebo
prestavby. Vzhľadom na ochranné pásmo cintorína nepovoliť žiadnu prestavbu ani prístavbu
existujúcej rekreačnej chaty.
4. Stavebná komisia odporúča stavebnému úradu obce Malachov dať súhlasné stanovisko len na
vybudovanie žumpy pre akumuláciu splaškových odpadových vôd z existujúcej nehnuteľnosti,
z dôvodu ochrany životného prostredia, nakoľko táto, podľa žiadosti p. Fillovej , je v súčasnosti
už napojená na vodovod.
Poznámka :
Bod č.7./ - samostatne postúpený s vyjadrením stavebnej komisie na Obecný úrad Malachov ,aby mohol
byť požitý , ako príloha k odpovedi na mail p.Filovej , prípadne p. Vašinovi - majiteľovi nehnuteľnosti .

8. Diskusia.
V rámci diskusie bolo p. Snopkovi (hosť dľa. prezenčnej listiny), ktorý sa zaujímal o zaradenie svojich
pozemkov do územného plánu vysvetlené , že len jedna časť 1277/8 ( " Suchý vrch ) podľa priloženej
mapky predloženej p. Ing.arch. Beatov Mikušovou je zaradená do pripravovaného Územného plánu

aspoň v jednej alternatíve . Viď príloha č.2.
9. Uznesenie.
Na svojom 1.zasadaní dňa 10.01.2019 sa v bode č. :
1. SK uzniesla jednomyseľne

( za - štyria členovia SK )

Rozsah činnosti a pôsobenie Stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Malachove
nasledovne:
Stavebná komisia
- navrhuje plán opráv a potreby obce z hľadiska stavebných úprav v obci
- rieši podnety z pripomienok a sťažností od obyvateľov obce a svojich voličov , z dôvodu
prípravy plánu opráv na zabezpečenie odstránenia nedostatkov spadajúcich do kompetencie
stavebnej komisie, tak aby mohli byť zaradené v nasledujúcich rokov do rozpočtu obce .
- posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení
v obci a vyjadruje svoje odporúčanie, súhlas, nesúhlas pre vydanie rozhodnutia Obecnému
úradu a starostke obce
- rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav
- prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení
- kontroluje stav nehnuteľností vo vlastníctve obce , miestnych komunikácií, navrhuje formy ich
opravy, údržby a odvodnenia a pod. z hľadiska kompetencie, pôsobenia a odbornosti stavebnej
komisie
2. SK uzniesla jednomyseľne

( za - štyria členovia SK )

- s pripravovaným rozsahom územného plánu prezentovaným zástupcami obstarávateľa UPD
3. SK uzniesla jednomyseľne

( za - štyria členovia SK )

- podpredsedom Stavebnej komisie pri OZ Malachov sa stal p. Mojžiš Maroš
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- zapisovateľkou Stavebnej komisie pri OZ Malachov sa stala p. Kubišová Katarína
4. SK uzniesla jednomyseľne ( za - štyria členovia SK )
- s vyjadrením stavebnej komisie pre Obecný úrad a starostku obce Malachov :
Stavebná komisia NESÚHLASÍ s vydaním súhlasu na zámer pani Fillovej , na povolenie
prístavby rozšírenia uvedenej rekreačnej chaty na LV1838 vlastníka Jána Vašinu
a ďalej NESÚHLASÍ s vydaním trvalého pobytu na uvedenú nehnuteľnosť a to z dôvodu :
1. že uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v ochrannom pásme cintorína
2. v danej lokalite obec nepočíta s ďalším rozširovaním IBV ani inou akoukoľvek výstavbou
a v budúcnosti ani neuvažuje s jej zahrnutím do pripravovaného Územného plánu z dôvodu
dodržania ochranného pásma cintorína .
3. odporúčame stavebné úradu obce Malachov nevydať trvalý pobyt na uvedenú nehnuteľnosť.
A to z dôvodu , aby sa bez pochybnosti vylúčila možnosť preklasifikovať a tým zmeniť účel
nehnuteľnosti z rekreačnej chaty na rodinný dom a dať tak možnosť jej prístavby alebo
prestavby. Vzhľadom na ochranné pásmo cintorína nepovoliť žiadnu prestavbu ani prístavbu
existujúcej rekreačnej chaty.
4. Stavebná komisia odporúča stavebnému úradu obce Malachov dať súhlasné stanovisko len na
vybudovanie žumpy pre akumuláciu splaškových odpadových vôd z existujúcej nehnuteľnosti,
z dôvodu ochrany životného prostredia, nakoľko táto, podľa žiadosti p. Fillovej , je v súčasnosti
už napojená na vodovod.

10. Záver
p. Štulajterová - poďakovala prítomným a ukončila 1.zasadanie stavebnej komisie .
Ďalšia stavebná komisia sa bude konať v termíne cca 15.3.2019 . Presný termín a program SK prepošle
elektronicky členom komisie predsedníčka minimálne 2 týždne pred stretnutím .

V Malachove 11.01.2019

Zapísala: Žofia Štulajterová

Prílohy: Príloha č.1 - Prezenčná listina zo zasadnie SK zo dňa 10.01.2019
Príloha č.2 - p.Snopko - mapka (nezaradenie pozemkov do ÚPD)
Príloha č.3 - Stanovisko Stavebnej komisie k žiadosti p. Fiľovej
a/ stanovisko SK
b/ Ochranná zóna cintorína a plánovaná výstavba - zdroj informácií
c/ Mapka - dokumentácia k predmetnej nehnuteľnosti .
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