Zápisnica
z merania miestnych komunikácii v obci Sihelné
dňa 27. 09. 2017 o 1600 hodine

Zápisnica
z merania miestnych komunikácii v obci Sihelné
dňa 27. 09. 2017 o 1600 hodine
Prítomní: Vonšák Ľuboš, Jozef Ferníza, Marián Staš, Peter Staš, Chudiaková Dáša

Neprítomní: Grobarčík Dušan, Mgr. Ľubomír Luscoň, Mgr. Nováková Ľuomíra, Bc. Bielak
Vladimír
Ostatní prítomní: Ing. Bakoš Marcel za OVS, a. s.

PROGRAM:

1. Meranie miestnych komunikácii v obci Sihelné

1. Meranie miestnych komunikácii v obci Sihelné
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva D/2 zo dňa 10. 02. 2017 sa poslanci uzniesli
premerať novo vyasfaltované miestne - obecné komunikácie a zistiť skutočnú výmeru pre
zmluvu o spoločnom financovaní a o vzájomných právach a povinnostiach pri asfaltovaní
ciest medzi Obcou Sihelné a OVS, a. s.. Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
z geodetickým zameraním skutočného stavu konečných úprav. Sumu, ktorú má obec zaplatiť
podl'a zmluvy je 36330,98 € za výmeru 1633 m2• Pôvodne mali byť zaasfaltované len ryhy
pri výkope kanalizácie. Starosta obce mal výhrady, pretože na obecné komunikácie obec
spláca ešte úver, žiadal zaasfaltovať komunikácie tak, ako boli pôvodne, nič navyše. OVS a.
s. žiada zaplatiť len to, čo bolo zaasfaltované navyše oproti pôvodnému stavu, ako vjazdy,
v niektorých miestach zastávky, úsek pri kostole a tie úseky cesty, kde sú miestne
komunikácie rozšírené.
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva vykonali terénne výmery s Ing. Bakošom
Marcelom a prešli všetky novo asfaltované úseky obce. Obhliadkou terénu boli zistené tieto
výmery:
Pri pánovi Ďubašákovi na vyšnom konci bolo zaasfaltovaných 5m2 plus vjazd 20m2.
Pri pánovi Brišákovi Jozefovi na križovatke zaasfaltovaných 50 m2•
Končina 20 m2.
Vjazd do končiny pri zastávke 72 m2•
Vjazd pri Kultúrnom dome 40 m2.
Cesta na druhej strane pri pánovi Bielakovi a Fernezovi 12 m2•
Vjazd Ku kostolu 15 m2.
Pri CZŠ 4 m2•
Pri pánovi Sahul'ovi 10 m2.
Na nižnom konci pri pánovi Brandýsovi hore 15 m2 plus 10m2 dole.
Celková výmera je 273 m2.
Poslanci niektoré úseky ciest, ktoré žiadala OVS a. s. zaplatiť, zamietli z dôvodu poškodenia
ciest pri manipulácii pracovnými strojmi pri výstavbe kanalizácie.
Poslanci obecného zastupitel'stva
obce Sihelné obhliadkou miestnych komunikácii
skonštatovali, že niektoré úseky sú život ohrozujúce. Vo svojom mene a mene občanov
žiadajú OVS a. s. ako prevádzkovateľa novovybudovanej verejnej kanalizácie v obci Sihelné
o zjednanie nápravy smerujúcej k oprave upadnutých a poškodených úsekov miestnych
komunikácii pri výstavbe verejnej kanalizácie. Odstránenie vád na komunikáciách, ktoré
ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Overovatelia:
l. Jozef Ferníza
2. Dáša Chudiaková
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3. Marián Staš
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4. Peter Staš
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5. Ľuboš Vonšák
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Zapísala: Bc. Stašová Jana
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Prezenčná

listina

z merania miestnych komunikácii v obci Sihelné dňa 27. septembra 2017
o 16. hodine

Poslanci OZ:
~

1. Jozef Ferníza
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2. Dáša Chudiaková
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3. Marián Staš
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4. Peter Staš

.........................................................

5. Ľuboš Vonšák
Ostatní prítomní:
Za OVS, a. s. Ing. Bakoš Marcel
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