Zápisnica č. 4
zo zasadnutia
KOMISIE ROZVOJA OBCE, VÝSTAVBY A STAVEBNÉHO PORIADKU,
ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A DOPRAVY
zo dňa 06.06.2019
PROGRAM :
1.)
Otvorenie
2.)
Prerokovanie žiadosti p. Jandu a p. Kuraja o vyjadrenie k stavebnému zámeru
3.)
Žiadosť o vyjadrenie k zmluvám Sunny residence s.r.o. o prevode komunikácií
a inžinierskych sietí na obec Borinka
4.)
Diskusia
5.)
Záver
Bod 1.) Otvorenie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie privítal všetkých prítomných členov komisie a hostí.
Bod 2.) Prerokovanie žiadosti p. Jandu a p. Kuraja o vyjadrenie k stavebnému zámeru
Členom komisie bola predložená písomná žiadosť p. Jandu a p. Kuraja o vyjadrenie
k stavebnému zámeru. Príloha č.1
Plánujú postaviť 2 rodinné domy (prízemný RD a podkrovný) v lokalite Sunny residence.
Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:
- vzhľadom na dodržanie podmienky veľkosti pozemku na 1RD (min. 600 m2) a indexu
zastavanosti 0,22, k žiadosti komisia nemá námietky
- avšak odporúčame stavebnému úradu, aby žiadal dodržať odstup RD od parcely 965/1
vo vzdialenosti 3,5m, keďže daná parcela je dosť úzka a bolo by komplikované dodržať
budúcemu stavebníkovi odstup od daných domov 7m. Preto by bolo vhodné, aby si túto
odstupovú vzdialenosť podelili rovnakým dielom, a to po 3,5 m každý.
za : 10
proti : 0
zdržal sa : 0
Bod 3.) Žiadosť o vyjadrenie k zmluvám Sunny residence s.r.o. o prevode komunikácií
a inžinierskych sietí na obec Borinka
Členom komisie boli predložené starostom vypracované zmluvy o prevode komunikácií
a inžinierskych sietí (mimo vodovodu) medzi spoločnosťou Sunny residence s.r.o. a obcou
Borinka. Príloha č.2
Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:
- k prevode jednotlivých stavieb na obec za symbolickú cenu komisia nemá námietky
- avšak k nedostatkom na zmluvách má nasledovné vážne výhrady:
- nie je presne definovaný predmet zmluvy, s odkazom na stavebné povolenie, resp.
na rozhodnutie o užívaní stavby, a taktiež sa tam nenachádzajú parcelné
čísla
pozemkov pod danými stavbami, ktoré by mali byť tiež predmetom prevodu
- v návrhu zmlúv je uvedený ako predávajúci SUNNY RESIDENCE, s.r.o., vlastníkom
parciel, na ktorých sa jednotlivé predávané stavby nachádzajú, však nie sú vo
vlastníctve SUNNY RESIDENCE, s.r.o. Podľa názoru komisie obec Borinka nemôže
uzatvoriť kúpne zmluvy na stavby, ktoré sú umiestnené na pozemkoch, bez vedomia
ich súčasného vlastníka, resp. obec Borinka nemá istotu, že SUNNY RESIDENCE,
s.r.o. je vlastníkom predávaných stavieb (osobitne to platí o Kúpnej zmluve na SO-08
Komunikácie a spevnené plochy). Žiadame uviesť do súladu s aktuálnym právnym
stavom a dať
zmluvy vypracovať a autorizovať advokátom s príslušným
oprávnením.

- vzhľadom na aktuálny stav spevnených plôch (chodníkov), ich odporúčame prebrať až
po uvedení do dobrého technického a úžívacieho stavu
za : 10

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod 4.) Diskusia
- p. Kažmír prezentoval ochotu viacerých obyvateľov financovať chodník medzi kaplnkou pri
Záhumenici a prvými domami smerom na vstupe do obce. Je potrebné geodeticky overiť, v akom
rozsahu zaberá cestné teleso reálny stav a či by nebolo možné popri ňom viesť ešte spomínaný
chodník. Komisia spolu s obcou zabezpečí toto preverenie geodetom, kde budú náklady s tým
spojené znášať (na ich podnt) žiadatelia v zástúpení p. Kažmírom
- komisia sa zaujíma o stav sťažnosti podanej p. Mihálskym, kde bola časť zaužívanej cesty, na
pozemkoch patriacich urbáru, odbagrovaná, a to bez akéhokoľvek súhlasu majiteľov alebo ich
štatutára
Bod 5.) Záver
Predseda komisie ukončil zasadnutie a termín budúceho zasadnutia bol, vzhľadom na
nadchádzajúce letné prázdniny, určený na 15.08.2019.

PRÍLOHA Č.1

PRÍLOHA Č.2
OSTATNÉ ZMLUVY SÚ TOTOŽNÉ, AKO TÁTO, NA KAŽDÝ STAVEBNÝ OBJEKT
SAMOSTATNE – OSVETLENIE, KANALIZÁCIA DAŽĎ. A SPLAŠKOVÁ

