Zápisnica zo zasadania Výboru Veľký Bysterec pri MsZ Dolný Kubín
dňa 27.5. 2019
počet pozvaných členov : 12
počet prítomných členov : 8
ospravedlnení členovia: 4
neospravedlnení členovia: 0
počet hostí: 4
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Uznesenie výboru k problematike úprav pozemkov p. Škvarku pri drevenom moste
3. Priority na nasledujúce obdobie a rozdelenie finančných prostriedkov
bod č.1

Zasadanie otvoril zástupca primátora mesta Mgr. Matúš Lakoštík, Phd. Oboznámil
prítomných o jednotlivých bodoch programu a predstavil prítomných pozvaných hostí.

bod č.2

Na základe odozvy verejnosti a aj žiadosti o stanovisko výboru zo strany Komisie pre
revitalizáciu zelene a environmentálny rozvoj na začaté úpravy zelene na pozemkoch
oproti Ľudovej jedálni, ktorých majiteľom je p. Škvarka. Majiteľ predmetných pozemkov
bol oslovený vedením mesta a pozvaný na konanie dnešného zasadania výboru. Svoju
účasť odmietol a žiada stretnutie na úrovni mestského úradu. Na otázku aké konkrétne
úpravy na danom pozemku sa začali odpovedal p. Škvarka, že bude pokračovať v zmysle
štúdie s drobnými výškovými zmenami, ktorá je v archíve úradu. Z roku 2017 existuje
povolenie, kde stavebný úrad nemá žiadne námietky voči nahláseným stavebným
úpravám na realizáciu položenia vegetačných tvárnic. V súčasnosti bola posunutá kríková
zeleň na mestský pozemok.
K nahliadnutiu bola spomínaná Štúdia, vizualizácia z roku 2008

pozvaní p. Starek informoval o postupe p. Škvarku pri podaní žiadosti, práce , ktoré boli vykonané sú
v súlade s vymedzeným pozemkom vlastníka, ale ďalšie práce, alebo spôsob nakladania so
zeleňou neoznámil.
pozvaní p. Laštic informoval, že plocha, na ktorej začali úpravy je vytýčená kolíkmi a úpravy sa dejú
skutočne na pozemku p. Škvarku
Spoločne boli prerokované a zodpovedané všetky otázky členov výboru na tému možného porušenia
zákona pri realizovaných úpravách aj v zmysle územného plánu ako aj možnosti odstránenia
plechového kontajneru umiestneného v tejto lokalite. V závere diskusie sa členovia Výboru Veľký
Bysterec prijali uznesenie:
Mestský výbor Veľký Bysterec odporúča bezodkladne vyvolať spoločné rokovanie s majiteľom
pozemkov p. Ondrejom Škvarkom na úrovni mestského úradu a vyzvať ho, aby predložil zámer čo
konkrétne v tejto lokalite chce realizovať. Zároveň podniknúť kroky zo strany úradu ako zastaviť
ďalšie pokračovanie tejto činnosti.

bod č.3
Rozdelenie finančných prostriedkov 3000 € v roku 2019 :
po vzájomnej dohode sa odsúhlasilo rozdelenie prostriedkov na nasledovné aktivity
- 500 € na podujatie Vitaj leto – v spolupráci s MsKS
- 2500 € na aktivity spojené s rozšírením prvkov ľud. architektúry a revitalizáciou plochy okolo
zvonice na ulici Bysterecká,
Členovia výboru predniesli žiadosti z jednotlivých častí a ulíc Veľkého Bysterca.
p. Lakoštík - po oprave plochy asfaltovej pri reštaurácii Centrumpub , pri prechode na ulici SNP pri
dažďoch stoji voda. Pán Starek informoval, že sa bude postupovať v zmysle reklamačného
poriadku a dôjde k náprave.
p. Poracká - žiadosť o vyzvanie zástupcov škôlky Montesori na zabezpečenie kontajnera, odpadovej
nádoby pre prevádzku škôlky a tiež parkovacie miesta , ktoré sa tam vytvorili sú zle
vyspádované, na ulici stojí voda a zateká smerom k bytovke
- Žiadosť o rozšírenie parkovacích miest na ulici Lucenkova pomocou zatrávňovacích panelov
p. Greššová - žiadosť o rozšírenie parkovacích miest na ulici Pelhřimovská,
- žiadosť o riešenie stavu spádovej vody pri dažďoch na ulici Pelhřimovská smerom od OD
Jednoty ku novému mostu na Gäcel, kde nie je žiaden kanál
- žiadosť o vyzvanie SAD o ohľaduplnosť pro parkovaní autobusov v lokalite zástavky pred OD
Jednota. Autobus stojí priamo pre bytovkou č.1192 , štartuje po 4:00 ráno
p. Bača - žiadosť o opravu okapového chodníka pri byt. dome 1157 / písomná žiadosť v prílohe /
- žiadosť o rozšírenie parkovacej plochy v lokalite pred BD 1157 ktorá bola už v minulosti
riešená aj osobnou obhliadkou
p. Lakoštík - informácie o oprave cesty na ulici Športovcov – na základe diagnostiky podkladových
vrstiev . Podkladové vrstvy sú dobré, preto oprava bude pokračovať tak, že stará vrchná
vrstva sa odstráni a položí sa nová vrstva asfaltu.
p. Smoleň – v súvislosti s tým upozornil, aby Odbor dopravy vyzval prevádzkovateľov inžinierskych
sietí, že ak potrebujú stav svojich sietí opraviť, nech tak urobia ešte pred samotným začatím
opravy tejto plochy.
p. primátor – informoval o pripravovanej výsadbe verejnej zelene v lokalite pri cyklotrase od
modrého mosta smerok ku letnému štadiónu a v lokalite pri Severane a Parku M.Kukučína,
zároveň informoval o novej parkovej svetelnej štúdii smerom od dreveného mostu ku Kolibe,
vznikne osvetlená kolonáda pro rieke Orava. V rámci celého mesta sa pripravuje
pasportizácia prechodov pre chodcov a následná ich bezbariérovosť.
Na základe týchto žiadostí si členovia výboru premyslia do najbližšieho zasadnutia priority, ktoré by
potom slúžili ako podklad pre vedenie mesta a poslancov a v prípade vyčlenenia finančných
prostriedkov by mohli byť realizované.
p. Lakoštík sa členov výboru opýtal na možnosť či by si vedeli predstaviť vyčleniť nejajú plochu na
Bysterci pre psíčkarov. Plocha by mohla byť oplotená a slúžila by ako cvičisko, prípadne ako výbeh pre
psov. S touto Iniciatívou sa výbor zatiaľ nestotožnil.

V Dolnom Kubíne dňa 27.5.2019
Zapísal: Mgr. Jana Greššová

Schválil: Peter Jonák, predseda výboru

