Prezenčná listina
zo zasadnutia komisie Regionálneho rozvoja, služieb a životného
prostredia,
zo dňa 16.4.2021, konaného formou videokonferencie, z dôvodu
pretrvávania núdzového stavu so zákazom zhromažďovania.

Meno a priezvisko, funkcia

podpis

1

Juraj Kondula - predseda

prítomný

2

Július Ďurica - člen

prítomný

3

Ľuboslav Koreň - člen

ospravedlnený

4

Jana Smolárová - člen

prítomný

5

Tomáš Gajdoš - člen (neposlanec)

neprítomný

6

Marián Kondula - člen (neposlanec)

prítomný

7

Peter Kupčov - člen (neposlanec)

prítomný

8

Slavomír Kopáč – nečlen ( starosta obce)

prítomný

9

Peter Géci – nečlen ( poslanec - hosť)

prítomný

9

Katarína Fedorová – nečlen ( hosť )

prítomný

10

Zápis
Prítomní: viď. príloha – prezenčná listina
Program: 16.4.2021 o 16.00 hod formou videokonferencie prebehlo zasadnutie
komisie s programom:
Prerokovanie / získanie inf. od zástupcov obce o:
1. postupoch opráv ciest trasa Šuňava - L.Teplička - Vikartovce
2. znovuotvorenie minuloročnej témy - zmena dopravného značenia na trase
Vikartovce - Sp.Bystré
3. stave a plánoch riešenia projektu "Foluš"
4. stave a možností riešenia projektu obnovy "Kováčskej dielne"
5. stave projektu " Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice - Pajty"
6. stave projektu " Výstavba Multifunkčnej haly"
7. iné / rôzne.
Záznam k bodom programu:
1. starosta informoval, že v r.2020 avizované opravy zo strany SSC sú pre rok
2021 potvrdené a to: rekonštrukcia cesty Štrba – Šuňava, rekonštrukcia
zvodidiel v trase Šuňava – L. Teplička – Vikartovce ( cca 4 km). Opravu
výtlkov bude urgovať, o termínoch bude následne informovať.
2. Starosta informoval, že starostovia dotknutých obcí sľúbili podporu zmeny
dopravného značenia, starosta obnoví jednanie s dopravným inšpektorátom,
o výsledkoch a termínoch bude priebežne informovať.
3. K projektu Foluša starosta informoval o tom, že prebehli rokovania
k odkúpeniu pre projekt potrebných pozemkoch, s kladným vyjadrením
vlastníkov. Podklady pre odkúpenie budú spracované a štandardným
spôsobom predložené na prerokovanie k zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Nakoľko obmedzenia z titulu pandémie sa uvoľňujú, bude opätovne oslovený
k spolupráci vybraný architekt, za účelom prípravy vypracovania projektovej
dokumentácie. Zámerom je získanie financovania v čo najväčšej miere
z výziev / grantov.
4. Pri projekte Kováčskej dielne je potrebné doriešiť zápis / zmenu zápisu
vlastníka na katastri, komplikácie ktoré pri žiadosti o zápis vyplynuli budú
predmetom najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. V dielni dôjde
k jej pasportizácii a obdobne ako u projektu Foluša k osloveniu projektanta
k príprave projektu tak, aby mohla byť obnova realizovaná z dotácii.
5. Starosta informoval, že projekt je vo fáze dokončovania potrebných
schvaľovacích a kontrolných operácii zo strany poskytovateľa dotácii,
k realizácii by malo dôjsť v roku 2021.
6. Starosta informoval, že momentálne prebieha verejné obstarávanie na
zhotoviteľa stavby, zároveň informoval, že výsledok z posudzovania žiadostí
by podľa informácii, ktoré obdržal mal byť známy v horizonte 3 týždňov, t.j.
vtedy sa dozvieme, či dotáciu dostaneme, alebo nie. Ak nie budeme sa o ňu
uchádzať v avizovanom druhom kole.

7. V rámci bodu rôzne, boli prerokované tieto 3 body:
7.1 riešenie neporiadku v obci, zvlášť v okolí a časti obce Kufajka + okolie
smer pod Kráľovu hoľu, Uhlárová a koryto Čierneho Váhu.
Starosta informoval, že na Kufajke má dôjsť k jej vyčisteniu formou
brigády obyvateľmi Kufajky.
Neporiadok v Uhlárovej rieši výzvou Lesnému pozemkovému
spoločenstvu v Liptovskej Tepličke k zjednaniu nápravy.
Ohľadne vyčistenia koryta Čierneho Váhu rokoval so správcom tokov, no
bez kladného výsledku, naopak pri rokovaní s Rybárskym združením došlo
k dohode o zorganizovaní brigády ich členov, pri ktorej bude obec súčinná.
V rámci odstránenia rôznych drobných skládok v okolí obce došlo
k dohode so starostom, že spolu po dohode s členmi komisie bude
zorganizované ich odstránenie – termín bol dohodnutý neurčito – na
obdobie keď dôjde k zlepšeniu počasia. Odstránenie skládok budú
iniciovať členovia komisie.
7.2 členka J.Smolárová, navrhla, aby došlo k pozmeneniu VZN v časti
nakladania s odpadmi. Zmena má umožniť zber a separovanie textilného
odpadu a pneumatík. Navrhla, aby bola likvidácia pneumatík realizovaná
spoločnosťou ktorá sa na to špecializuje, ako príklad uviedla spoločnosť
ELT Management Company Slovakia s.r.o. („Eltma“) , viď. www.eltma.sk ,
ktorá ponúka bezplatný odvoz pneumatík / spätný zber pneumatík v
súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, bez
ohľadu na značku. Podmienkou bezplatného odberu je minimálne
množstvo pneumatík o hmotnosti 700kg. Všetky podrobnosti sú uvedené
na www.eltma.sk v sekcii zberné miesta ...
Na skladovú plochu J.Smolárová navrhla nevyužívanú stavbu ( bývalý
sklad ZŠ) nachádzajúcu sa v časti obce stodolište.
7.3 Kultúrny referent – Katarína Fedorová informovala členov o možnostiach
čerpať finančné prostriedky v rámci výziev rôznych štátnych inštitúcii ktoré
sú ale smerované na neziskové organizácie a nie na obec. Sú to menšie
výzvy, kde je možné získať zdroje vo výške väčšinou okolo od 10.000 € až
50.000,-€. V tejto súvislosti poprosila so starostom obce o rozširovaní tejto
informácie členmi širokej verejnosti, s cieľom, aby táto možnosť oslovila
občanov L.Tepličky, založiť neziskové občianske združenie, ktoré sa
následne môže uchádzať o granty. Sú to hlavne výzvy podporujúce
sociálnu sféru, obnovu kultúrnych pamiatok, historických objektov a pod.
Obec by bola takémuto združeniu samozrejme nápomocná, aby združenie
mohlo spĺňať požadované kritéria.
Záver: členovia komisie po dohode so starostom žiadajú vedenie obce
o zabezpečenie zmien vo VZN obce ( v čo najskoršom možnom termíne
zastupiteľstva OZC), s cieľom umožniť zber textilného odpadu a pneumatík.

Dňa 16.4.2021 zapísal J.Kondula

