Zápisnica z komisie pre údržbu a opravu miestnych komunikácií zo dňa 25.08.2015.

Komisia pre údržbu a opravu miestnych komunikácií na základe obhliadky miestnych komunikácií
dňa 11.08.2015 patriacich pod správu obce Chlebnice navrhuje na schválenie obecnému
zastupiteľstvu obce Chlebnice nasledovné:
Termín: do 31.12.2015
-

Výtlky, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky vyrovnať
Vyasfaltovanie krajnice + cesty v časti Malatiské smerom k Jánovi Pavolkovi
Úprava rúry cez cestu pri Sojčákových + vyaflatovanie cesty + úprava kanálov, oprava
prepadnutej cesty pri Čabajových č. 255 v časti Krevérske
Navrhuje vyčistenie odtokových kanálov t: 30.09.2015
Opraviť šachty – pod kostolom, pri Jánovi Bakošovi /smerom na dlhánsku časť/, pri
Badínových, pri Jánovi Pavolkovi
Zrealizovať priepust cez cestu pri Strapcových /starosta/
Vyrovnanie povrchu cesty na Vyšnom konci pri Priebojových /vyrovnanie – vytlačená rúra/

Navrhuje poveriť starostu obce na zadanie zákazky prostredníctvom verejného obstarávania na
realizáciu uvedených prác do 30.09.2015.
Navrhuje obecnému zastupiteľstvu:
-

-

-

Poveriť starostu na vypracovanie žiadosti na Slovenskú správu ciest na opravu mosta
spájajúceho obce Chlebnice a Dlhá nad Oravou, vzhľadom k tomu, že jeho stav je
v havarijnom stave. Termín: do 30.09.2015
Vypracovať návrh cenníka poplatkov za:
Prekopanie cesty za účelom prípojky k inžinierskym sieťam
Využívanie miestnych komunikácií pri ťažbe dreva
Úpravu priestorov na parkovanie pred bytovkou na záhumní, v závislosti od možnosti
finančných prostriedkov: T: do 31.12.2015
Poveriť starostu obce o vybavenie povolenia na riešenie odvodnenia cez súkromné pozemky
v časti Diel do 30.12.2015.
V nasledujúcom roku navrhujeme do rozpočtu zahrnúť financie na riešenie havarijného stavu
oporného múru pod kostolom pri miestnej komunikácii v spolupráci s Farských úradom
v Chlebniciach. Poverujeme starostu obce o vypracovanie povolenia na realizáciu uvedeného
zámeru s Cirkevným úradom

Vyjadrenie sa komisie pre údržbu a opravu miestnych komunikácií:
Žiadosť Zdena Nákačku na úpravu cesty na Bahrove:
-

v priebehu 1. Q. 2015 dať naprojektovať cez projektanta celý úsek cesty + osvetlenie
a zrealizovať uvedenú komunikáciu v priebehu nasledujúceho roka

Žiadosť Pavla Červeňa na úpravu prístupovej cesty k jeho domu:
-

vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v tohtoročnom rozpočte, navrhujeme
realizáciu uvedenej cesty zahrnúť do rozpočtu v budúcom roku.

Žiadosť Romana Meľu o preplatenie odvodňovacích rúr cez súkromný pozemok
-

uvedenú žiadosť navrhujeme zamietnuť z dôvodu, že sa jedná o súkromné riešenie
odvodňovania

Žiadosť p. Kantára o vybudovanie kanálom na odvodnenie:
-

vzhľadom k tomu, že sa jedná o riešenie odvodnenia cez súkromné pozemky - navrhujeme,
uvedú situáciu riešiť po dohode a súhlase vlastníkov dotknutých podzemkov a realizáciu
zahrnúť do riešenia v budúcoročnom rozpočte. Vyasfaltovanie uvedeného úseku cestu bude
realizované po ukončení odvodňovacích prác v časti Diel.

Prezenčná listina:
Peter Štefka
Ján Adamec
Marta Hudecová
Mgr. Silvia Hudecová
Martina Čabajová
Ing. Milan Maxoň

