
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
 

Vo Vyšnej Šebastovej 21. februára 2019 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie 
 

 

Začiatok : 18.00 h 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program : 1. Otvorenie 

                 2. Voľba podpredsedu komisie a zapisovateľa 

                 3. Prerokovanie podkladov 

 

1. Schôdzu otvoril predseda komisie, ktorý privítal prítomných. 

 

2. Podpredsedom komisie bol zvolený Peter Kuča a zapisovateľom František 

Kravjar. 

 

3. Prvým bodom bola žiadosť p. Barana Viktora z DHZ Vyšná Šebastová 

o posunutie priečky medzi garážom vozidla DHZ a existujúcou 

klubovňou DHZ smerom do klubovne cca 1,5 m. Dôvodom je dodanie 

novej techniky a to motorového vozidla. Realizáciu priečky pri zachovaní 

stavebných postupov a primeraných nákladov komisia navrhuje schváliť. 

 

Druhým bodom bola žiadosť DHZ Vyšná Šebastová o úpravu požiarnej 

jamy pri tréningovom ihrisku. Cieľom je znížiť jej hĺbku návozom sute, 

jej následné zhutnenie tak aby mohla v zime súžiť ako prírodné klzisko. 

Člen komisie p. František Stanek uviedol, že je potrebné jamu zachovať, 

nakoľko bola postavená za prostriedky Allianz – Slovenskej poisťovne 

a existuje k tomu dokumentácia aj doba jej využitia. Komisia navrhuje 

preveriť dokumentáciu k jame, ako aj jej funkčný stav. 

 

V treťom bode komisia skonštatovala, že je potrebné iniciovať stretnutie 

so všetkým dotknutými osobami, ktoré žijú alebo vlastnia pozemky 

v časti Severná a majú nevysporiadané vlastnícke vzťahy pre zriadenie 

prístupovej cesty k domom a prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 

ich poučiť o jednotnom postupe k vysporiadaniu vzťahov.  

 

Štvrtým bodom bolo prerokovanie zabezpečenia dopravnoprávneho 

konania vo veci osadenia verejnoprospešných zariadení (dopravných 



značiek, vodorovné značenie) ako príslušenstvo pri revitalizácii centra 

obce v realizačnom procese projektu. Umiestnenie je možné iba 

prostredníctvom dopravného inžiniera po schválení ODI Prešov. Obec má 

zabezpečiť celý procesný úkon do doby, kedy zhotoviteľ vykoná podľa 

stavebného postupu ich umiestnenie. 

 

Ako bod č. 5 bol oznam člena komisie p. Staneko o tom, že od 15.2.2011 

je zverejnená vyhláška Okresného úradu v Prešove o začatí 

vyvlastňovacieho konania na pozemkoch v k.ú. Vyšná Šebastová. Podľa 

jeho mienky je potrebné vyžiadať obcou mapový podklad a zoznam 

dotknutých vlastníkov. 

 

Bodom č. 6 bol návrh rozpracovať proces k vysporiadaniu pozemkov pod 

existujúcimi komunikáciami podľa finančných možností a dôležitosti. 

 

     Schôdza ukončená o : 19.10 h 

 

       Zápisnicu spracoval : 

 

        Mgr. Ondrej Cina        

 

 

 

 



Prezenčná listina zo zasadnutia komisie výstavby, územného 

plánovania a životného prostredia 

 

 

 

Dátum : .................................. 

 

 

 

 

Členovia : 

 
Mgr. Ondrej Cina   ..................................................... 

 

Peter Kuča              ..................................................... 

 

Matúš Ivanecký       .................................................... 

 

Júlia Magdová         .................................................... 

 

František Kravjar     .................................................... 

 

František Stanek      ..................................................... 

 

Hostia : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

        



 

  


