Stavebná komisia Obecného zastupiteľstva Malachov
ZÁPISNICA

22.10.2020

z 15. zasadania stavebnej komisie
Dátum: Piatok 22.10. 2020 o 17,00 hod
Miesto: Budova TJ Malachov- zasadačka
Prítomní členovia SK:

Žofia Štulajterová – predseda SK
Maroš Mojžiš - podpredseda SK
Ing. Martin Pál - člen SK
Ing. Peter Necpál - člen SK
Katarína Kubišová - člen SK

Hostia:
Lenka Kapustová - poslankyňa obce Malachov
Jaroslava Steisdorferová- poslankyňa obce Malachov
Radomír Brieda - poslanec obce Malachov
Viď prezenčná listina - PRÍLOHA č.1
Program:

1. Otvorenie
2. Oprava rigolov na Bučinovej ulici od ihriska po cestu k vodojemu.
3. Upravenie PD k elektroinštalácii v budove TJ .
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
Zápisnica zo zasadnutia 15.stavebnej komisie obecného zastupiteľstva obce Malachov
konanej dňa 22.10. 2020 .
1. Otvorenie
Predsedníčka stavebnej komisie pani Štulajterová privítala prítomných a oboznámila ich s programom .
2. Oprava rigolov na Bučinovej ulici od ihriska po cestu k vodojemu
Na základe odporúčania stavebnej komisie sa konalo dňa 20.10.2020 o 16:00 stretnutie pani starostky a
stavebnej komisie s pozvanými občanmi časti Bučinovej ulice - a to smerom od rodinného domu p.
Benického na BB. Z obhliadky vyplynula potreba vyriešenia odvodnenia a vytvorenia rigolov v častiach
Bučinovej ulice, na ktorej sa cca 20 m smerom nahor od rodinného domu p. Benického vytvorila veľká kaluž
vody cez celú šírku cesty a cesta je pri intenzívnych dažďoch nepriechodná ( kaluž hlboká cca 15- 20cm) a
veľmi zle prejazdná. Ako však stavebná komisia zistila, cesta je problémová už od jej začiatku a to od ihriska
až po novostavbu p. Davida, nakoľko voda na tejto ceste aj vyviera v prameni vody a na ďalších miestach
tečie rovno stredom cesty. Túto cestu však využívajú aj chatári a záhradkári, ich stavby však patria už do k.ú.
Radvaň a teda mestu Banská Bystrica.
Podľa názoru predsedkyne stavebnej komisie p. Štulajterovej cesta na Bučinovej ulici by mala ostať
zachovaná aj so svojimi prírodnými studničkami a rigolmi a v budúcnosti ju riešiť ako cyklotrasu, avšak
vyvierajúcu a tečúcu vodu, ktorá znehodnocuje túto cestu, by sme mali vyriešiť novými upravenými rigolmi
alebo priepustmi smerujúcimi a odvádzajúcimi vodu do potoka.
Členovia stavebnej komisie sa pri obhliadke dohodli a odporúčajú ešte do tejto zimy, aby najhorší
úsek, t.j. úsek pri rodinnom dome p. Benického sa vyspádoval, aby voda z jám, ktoré vznikli aj tým, že
týmto úsekom jazdili okrem osobných áut chatárov aj veľké nákladné autá k novým stavbám,
odtekala a aby sa nezhromažďovala na určitých úsekoch cesty. Ďalej by bolo potrebné preliačené
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a premočené úseky vyrovnať, vyspádovať a vysypať štrkom, urobiť priepust krížom cez cestu v tvare
„U“ – toto by však bola oprava tejto časti ulice len dočasná.
Pán Benický, ktorý sa zúčastnil aj obhliadky miesta dňa 20.10. 2020, prišiel aj na stavebnú komisiu a
informoval prítomných o riešení odvodnenia - a to rúrou s priemerom 300 cm, ktorú má už zabudovanú na
svojom pozemku a na ktorú by bolo možné napojenie rigolov z cesty a tým odviezť vodu z cesty cez jeho
pozemok priamo do potoka. Za použitie rúry, ktorú by využívala obec, by však p. Benický požadoval
kompenzáciu nákladov, ktoré vynaložil na jej zakúpenie. P. Štulajterová konštatovala, že by to nemal byť
problém, nakoľko rúru na odvedenie vody z cesty bude využívať aj obec, avšak k preplateniu bude
potrebovať doklad o kúpe, to sa však bude riešiť až na budúci rok v spolupráci s finančnou komisiou.
Ďalej sa všetci prítomní zhodli, že by bolo potrebné vymeniť aj ďalšie priepusty – drevené za nové železné a
betónové, ktoré budú oveľa efektívnejšie a účelnejšie na odvedenie vody z cesty. Toto by sa však realizovalo
až v nasledujúcom roku 2021 po príprave PD minimálne náčrtu a presného dojednania realizačných prác.
Ďalší úsek, ktorý by bolo potrebné opraviť je úsek pri rodinnom dome p. Oravca – prepadová šachta, tiež
priepust krížom cez cestu – tiež by bolo potrebné stretnutie presne sa dohodnúť, čo sa bude robiť, ale toto by
sa tiež realizovalo až na budúci rok.
Problematický úsek je aj pri novostavbe p. Davida, kde z hornej časti kopca smerom od vodojemu tečie pri
prívalových dažďoch voda po povrchu, nemá sa kde zachytiť, tečie na cestu a vymýva ju, cesta je zle
prejazdná, na hornej strane je hlboká koľaj. Člen stavebnej komisie p. Pál informoval, že dôvodom tejto
tečúcej vody je aj nehnuteľnosť, ktorú postavila p. Svobodová a nemá ju ešte skolaudovanú aj kvôli
spornému odvedeniu vody. Pani Štulajterová poprosila p. Pála, aby v čo najkratšom čase zabezpečil
s pani starostkou písomné kontaktovanie stavebníka - p. Svobodovej za účelom vysporiadania
odvedenia dažďovej vody, ktorá spôsobuje nezjazdnosť dolnej časti Bučinovej ulice.
Pán Benický konštatoval, že ako obec by sme mohli požiadať mesto Banská Bystrica o kompenzáciu
nákladov spojených s opravou tejto cesty na Bučinovej ulici a to vzhľadom k tomu, že po tejto ceste denne
prechádzajú autami chatári, ktorí majú postavené svoje rekreačné objekty nad touto cestu a patria do k.ú.
Radvaň a teda mestu BB. Vedel by zabezpečiť v prípade potreby aj ich podpisy, nakoľko tiež majú problém
so zjazdnosťou cesty. Predsedkyňa p. Štulajterová ako aj ostatní prítomní súhlasili s p.Benickým, avšak, ak
by sme požadovali kompenzáciu nákladov na opravy tejto cesty, bolo by potrebné vypracovať buď projekt
alebo kompenzáciu nákladov žiadať na základe výkaz/výmer vypracovaného na konkrétne časti cesty.
Na záver k bodu 2. Oprava rigolov - stavebná komisia odporúča pani starostke:
A/ – p. Štulajterová vyjadrila názor, že je potrebné, aby obecný úrad urýchlene pripravil prieskum
trhu pre ktorý vypracuje p. Štulajterová v spolupráci s p. Mojžišom Zadanie pre uchádzačovstavebníkov a obecný úrad ich zverejní na svojej stránke v čo najkratšom čase ako prieskumom trhu,
aby sa stavebníci, ktorí budú mať záujem vedeli zapojiť a čo najskôr ich mohol OÚ objednať na
havarijné opravy spodnej časti cesty- Bučinovej ulice.
B/ Stavebná komisia odporúča pani starostke dať vypracovať Projektovú dokumentáciu pre
rekonštrukciu Bučinovej ulice ako cyklotrasy a to v rozsahu celej cesty od mosta cez potok v Stupách
až po lokalitu Medvedica - stavebnú časť, zemné práce, sklon, vyrovnanie výškových rozdielov a
odvodnenie dažďovej vody rigolmi a priepustmi. PD pripraviť v 4 etapách - rozdelenie po úsekoch :
1.úsek Most cez potok Stupy - RD Valuška , 2.úsek RD Valuška - križovatka pod RD Zádrapa, 3. úsek
križovatka RD Boďová - cintorín Bučinová, 4.úsek križovatka pod RD Zádrapa - lokalita Medvedica
Predpokladáme, že v prípade vyhotovenia PD sa budeme môcť uchádzať aj o financovanie projektu z dotácií
a európskych fondov.
3. Upravenie PD (projektovej dokumentácie) k elektroinštalácii v budove TJ
Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou vypracovanou k elektroinštalácii v budove TJ, predsedkyňa
p. Štulajterová upozornila prítomných na to, že táto projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade so
Zmluvami a Dodatkami súčasných nájomníkov – t.j. nájomník Ing. p. Pál – Pohostinstvo - 1. Poschodie
a nájomník TJ – malá spoločenská miestnosť na 1. poschodí spolu s kuchynkou a na prízemí šatne pre
športovcov, malá miestnosť na prízemí prenajatá firme 4P&P, s.r.o. + vonkajšie altánky, kde je tiež
nainštalovaná elektrická energia, nakoľko v projektovej dokumentácii sa počíta len s 2 meračmi energie a to
na 1 poschodí a na prízemí. Tento projekt však nerieši rozdelenie budovy na časti v zmysle zmlúv
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a dodatkov a teda by nebolo možné objektívne vyhodnotiť spotrebu energie pri 3 nájomníkoch + vonkajších
priestoroch.
Stavebná komisia odporúča pani starostke požiadať o dopracovanie ďalších meračov elektrickej
energie do projektovej dokumentácie a to v zmysle existujúcich zmlúv a dodatkov k zmluvám (1 merač
malá spoločenská miestnosť + kuchynka na prvom poschodí, 2 merač – pohostinstvo na prvom
poschodí, 3 merač – šatne na prízemí, 4 merač – miestnosť pre rozhodcov + firma 4P&P, s.r.o na
prízemí, 5 merač – vonkajšie altánky).
4. Diskusia
Prítomní sa vyjadrovali pri prerokúvaní jednotlivých bodov.
5. Uznesenie/Odporúčanie
a/ Stavebná komisia odporúča starostke obce zverejniť na web stránke obce Zadanie/kritéria –
stavebná časť, zemné práce, Bučinová ulica (spodná časť od p. Benického) pre stavebníkov
vypracované stavebnou komisiou, aby sa stavebníci, ktorí budú mať záujem zapojili do prieskumu
trhu a zaslali na obecný úrad cenové ponuky k oprave cesty Bučinová ulica.
b/ Stavebná komisia odporúča starostke obce dať vypracovať Projektovú dokumentáciu pre
rekonštrukciu Bučinovej ulice a to v rozsahu celej cesty od mosta cez potok Stupy až po lokalitu
Medvedica. V PD je potrebné spracovať stavebnú časť, zemné práce, sklon, vyrovnanie výškových
rozdielov a odvodnenie dažďovej vody rigolmi a priepustmi s prihliadnutím na to že táto cesta bude
využívaná aj na cyklotrasy.
Odporúčame PD pripraviť v 4 etapách - rozdelenie po úsekoch : 1.úsek Most Stupy - RD Valuška ,
2.úsek RD Valuška - križovatka pod RD Zádrapa, 3. úsek križovatka RD Boďová - cintorín Bučinová,
4.úsek križovatka pod RD Zádrapa - lokalita Medvedica
c/ Stavebná komisia odporúča pani starostke požiadať o dopracovanie ďalších meračov elektrickej
energie do projektovej dokumentácie a to v zmysle existujúcich zmlúv a dodatkov k zmluvám (1 merač
malá spoločenská miestnosť + kuchynka na prvom poschodí, 2 merač – pohostinstvo na prvom
poschodí, 3 merač – šatne na prízemí, 4 merač – miestnosť pre rozhodcov + firma 4P&P, s.r.o na
prízemí, 5 merač – vonkajšie altánky).
6. Záver
Predsedníčka stavebnej komisie pani Štulajterová ukončila 15.zasadanie stavebnej komisie a poďakovala
prítomným za účasť.
Zapísala : Štulajterová Žofia
predsedníčka SK
Príloha č.1 - Prezenčná listina
Príloha č.2 - Zadanie pre prieskum trhu
Príloha č.3 - Mapka spodnej časti Bučinová ulica
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