
Komisia pre životné prostredie, výstavbu, plánovanie, lesné a vodné hospodárstvo 

 

Zápisnica č.2 zo zasadania komisie dňa 20.2.2023 

 

Miesto a čas konania: OÚ – kancelária starostu obce od 18.00 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1 

Prítomní:  M. Magát, R. Gladiš, A. Polčicová, M. Grellneth, J. Gloznek, M. Vika, M. Pohrebovič 

Ostatní prítomní: Ľ. Ružička 

Ospravedlnil sa: T. Gašparovič, P. Lukačovič 

 

Program:  

1. Rozhľadňa na Kukle 

2. Cintorín – nové hrobové miesta 

3. Rekonštrukcia ulíc – oboznámenie sa s plánom 

4. Parkovanie v obci 

5. Vytvorenie zoznamu tzv. mikroprojektov 

6. Diskusia (parky, športoviská,...) 

 

K bodu č.1. Rozhľadňa 

  Žiadna aktualizácia – stále sa čaká na predbežný súhlas s výstavbou od štátnych lesov 

 

K bodu č.2. Cintorín 

  Pred novými hrobovými miestami, uprednostniť výmenu dverí na dome smútku – tie 

aktuálne majú puknuté sklo a podfukuje do vnútra špina  

  Ak budú potrebné nové miesta (zatiaľ sú ešte voľné) začne sa pravdepodobne zo 

spodnej strany voľnej lúky 

  Návrh vytvorenia miesta na rozlúčku – obrad na opačnej strane ako je vchod do 

domu smútku, aby to bolo dôstojnejšie a s väčším priestorom 

 

K bodu č.3. Rekonštrukcia ulíc  

  Plán obnovy ulíc Zámocká, Podhorská a Krížna sa odkladá z dôvodu: 

  Bola kontaktovaná BVS so zámerom rekonštrukcie ulíc a otázkou či nezvážia 

vynovenie potrubia. Odpoveď bola predbežne kladná s tým, že obnova by bola v roku 

2024. Čaká sa na ďalšie konkrétne informácie. 

 

K bodu č.4. Parkovanie v obci 

  Intenzívnou diskusiou sa riešilo parkovanie na Hlavnej ulici – najmä na spodnej 

Hlavnej. Názory boli rôzne - parkovať alebo neparkovať, ak parkovať tak kde? 

Jednosmerka pôjde od kostola smerom na Modru. Parkovanie by bolo na pravej 

strane. Väčšina prítomných bola za to, aby sa obrubníky pri parku posunuli čo najviac 



ku kríkom, a vedľa sa spravili riadne miesta, po celej ulici rovnako, aby to vyzeralo 

slušne, upratane. Niektorí sú za zachovanie trávy – zelene pred kríkmi, ale pri 

parkovaní bez posunutia obrubníkov by sa ľudia nezatočili do vjazdu domu. Záver – 

cesta sa musí zamerať, aby projektantka mohla nakresliť čo sa tam reálne zmestí. 

  Avšak platí – kto môže parkovať vo svojom dvore má tak robiť! 

  Diskusia ohľadom spoplatnenia parkovacích miest – názory boli rôzne – všetky miesta 

v obci zadarmo, všetky spoplatniť, len polovicu spoplatniť – no drahšie,  max. 1 

platené miesto na dom. Záver bude podľa počtu dostupných miest.  

  Ulice Zámocká a Podhorská – komplikované v umiestňovaní parkovacích miest 

 

K bodu č.5.  Vytvorenie zoznamu mikroprojektov 

  Nové dvere na dom smútku 

  Zastávky – natrieť novou farbou (hnedá alebo šedá), na sklá dať fóliu (na spôsob ako 

majú v Modre na zastávke) s fotkami napr. starej Dubovej, ľudí, s informáciami.. 

  Diskusia – výsadba alej stromov na hornej Hlavnej 

  Rozmýšľať nad ďalšími 

 

K bodu č.6. Diskusia 

  Plocha na posyp za cintorínom – doladiť materiál 

  P. starosta nám ukázal návrh realizácie priestranstva „bulváru“ okolo obecného úradu 

a hlavne vedľa kostola, kde by mohla vzniknúť pešia zóna. Reakcie a názory na túto 

štúdiu od študentov architektúry boli veľmi rozmanité. 

  Informácia od p. starostu k priehrade – plánovaná oprava v budúcnosti, avšak bude 

finančne náročná . 

  Porozmýšľať nad vytvorením aleje stromov na pravej strane cesty za odbočkou na 

smetisko smerom na Lindavu a pripojiť sa tak k ostatným okolitým obciam, ktoré 

robia aleje pri cestách. 

  Diskusia o rôznych dizajnoch na zastávku – s pergolou na rast nejakého porastu – 

zložité, to už radšej nové. 

 

 

 

 

 

 

Dňa: 22.2.2023 

Zapísala: Alica Polčicová .............................................. 

Overil:  Marcel Magát  .............................................. 

Prílohy: Príloha č.1 prezenčná listina 


