
Pernek

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu

Zápisnica

Dátum: 23.8.2021

Miesto: Obecný úrad

Prítomní členovia: Ing. Vratko Piruš – Predseda komisie

        Hana Zošťáková– člen komisie

Ing. Miroslav Bokes – člen komisie

Za obecný úrad: Ing. Martin Ledník – Starosta obce Pernek

Hostia: Mgr. Zuzana Pallová
                                           Anton Pálka 

Program:

1. Doručená pošta: Posúdenie prístupovej cesty k stavebnému zámeru Tridom pri Perneckom  

mlyne na parc.č. 403/1, 403/2, 403/3, 404

2. Rôzne

Bod č.1 –Posúdenie prístupovej cesty k stavebnému zámeru Tridom pri  

                 Perneckom mlyne na parc. č. 403/1, 403/2, 403/3, 404

Dňa 21.7.2021 bolo na OÚ doručené stanovisko - posúdenie prístupovej komunikácie  

PERNEK TRIDOM. V dokumente sa posudzuje dopravno- kapacitná situácia a technický stav 

cesty.

Stanovisko komisie:

Komisia berie na vedomie stanovisko o posúdení prístupovej cesty k stavebnému zámeru 

Tridom pri Perneckom mlyne na parc. č. 403/1, 403/2, 403/3, 404

Bod č.2 – Rôzne 

           1, Splnomocnený pán Anton Pálka v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiada 

            nasledovné dokumenty a stanoviská k stavebnému zámeru Tridom pri Perneckom mlyne na  

            parc.č. 403/1, 403/2, 403/3, 404

- Zápis zo stavebnej komisie z 30.11.2020

- Zápis zo stavebnej komisie z 12.4.2021

- Zápis s obecného zastupiteľstva 10.5.2021– verejný prísľub p. Klíma

- Zápis z obhliadky miesta realizácie zámeru z dňa 24.5.2021

- Iné zápisy z rokovaní s investorom 
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Pernek

- Zoznam vozidiel nad 7,5t ktorým bolo udelené obcou za posledných 5 mesiacov právo 

prejazdu ulicou vedúcou k parcele 403/1, 403/2, 403/3, 404

- Dopravno-kapacitné posúdenie prístupovej cesty k stavebnému zámeru Tridom 

nekorešponduje s realitou. Už toho času v danej lokalite kolabuje doprava vzhľadom na šírku

cesty a chýbajúce výhybne. 

- Výhybňa, ktorá má vzniknúť realizáciou zámeru neprinesie zlepšenie dopravnej situácie , 

lebo je na konci ulice.

- Stanovisko, že pokládka asfaltu realizovaná pred 6 rokmi v ulici vedúcej k parcele 403/1, 

403/2, 403/3, 404 je súlade s technologickým postupom. 

- Požadované podklady a stanoviská budú dodané splnomocnencovi minimálne 48 hodín pred 

stretnutím s investorom

Stanovisko komisie:

Komisia berie na vedomie požiadavku pána Pálku ohľadne dokumentov  a stanovísk k 

stavebnému zámeru Tridom pri Perneckom mlyne na parc. č. 403/1, 403/2, 403/3, 404

2, Výsadba verejnej zelene v obci

- Komisia a prítomní sa dohodli na spoločnej obhliadke miest pre výsadbu. Navrhovaný  

termín je 8-9.9.2021. Definitívny termín a čas obhliadky bude ešte operatívne upresnený 

a potvrdený e-mailovou formou.

- Komisia žiada starostu obce, aby nechal vytýčiť telefónne vedenie v zelených pásoch

              3, Kompostovanie na zbernom dvore

- V blízkej budúcnosti sa bude komisia venovať tematike spracovania a využitia organickej 

hmoty na zbernom dvore

4, Náučný cyklo-chodník

- Mgr. Zuzana Pallová informovala prítomných o realizovaných a plánovaných prácach na 

projekte, zároveň vyslovila požiadavku na oslovenie sponzorov za účelom získania 

stavebného materiálu či finančnej podpory projektu

- Cyklotrasa má pridelené evidenčné číslo

- Prítomný sa dohodli na obhliadke torza mosta za účelom možnosti jeho spevnenia, termín 

a čas obhliadky bude dohodnutý operatívne

Stanovisko komisie:

Komisia berie na vedomie informáciu od pani Mgr. Zuzany Pallovej ohľadne realizovaných a 

plánovaných prác na projekte a takisto požiadavku na oslovenie sponzorov.
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