
Z á p i s n i c a    č. 3

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Melčice – Lieskové konaného dňa  16.03.2011 
o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu

Prítomní : Ing. Miroslav Matiáš

     Jozef Hulvák, Vladimír Biras, Ing.Jozef Gašpar, Igor Kotásek, Mgr.Ľubomír Matiaš, 
                 Ing. Anna Michaličková, Ľuboš Mizerák, Ľubomír Plesnivý, Ing.Ján Remenec

     Ing. Viera Šebeňová – hlavná kontrolórka 

Pozvaní :  Ing. Miroslav Vnuk – ŽSR GR
     Marián Tkáč – ŽSR GR
     Igor Trúchy – IZ Zlatovce
     Ing. Igor Balušík – PD 

Občania : Oľga Benková, Marta Janegová, Jarmila Nováková, Oľga Holásková, Jozef Janega,
                 Anton Knupp, Marián Benko, Otília Michalcová, Anna Nováková, Ľubomír Peter,
                 Miroslav Knupp, Branislav Ondrášek

Na  základe  §  12  zákona  č.  369/1990  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov  zvolal  starosta  obce 
mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva.

Písaním zápisnice poveril : Evu Plesnivú

Za overovateľov určil : Mgr. Ľubomíra Matiaša a Jozefa Hulváka

Predložil nasledovný program :

1) Usporiadanie cestnej siete a cestného nadjazdu v lokalite Melčice.

Starosta  obce  predložil  požiadavku  Železníc  SR  o  zvolaní  mimoriadneho  obecného 
zastupiteľstva,  nakoľko uznesením číslo  14/11/OZ obecné zastupiteľstvo neschválilo zaradiť do 
cestnej  siete  novovybudovanú  miestnu  komunikáciu  vrátane  cestného  nadjazdu  v  lokalite  obce 
Melčice  –  Lieskové  do  správy  obce.  Zástupca  Železníc  SR  Ing.  Miroslav  Vnuk  oboznámil 
prítomných s výstavbou „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/Váhom – Púchov, I. a II. 
etapa“ a preto žiadajú obecné zastupiteľstvo, aby splnomocnilo starostu obce podpísať zmluvu o 
budúcej zmluve vo veci prevzatia cestného nadjazdu a novovybudovanej miestnej komunikácie do 
správy obce. V prípade, že obec by odmietla podpísať zmluvu o budúcej zmluve o odovzdaní a 
prevzatí predmetných stavebných objektov, dôjde ku vysokej škode, ktorá môže byť predmetom 
súdneho sporu. Ing. Trúchly informoval, že železničné trate  pri rýchlosti 160 km/hod. musia byť 
bez  priecestia.  V  časti  obce  Melčice  novovybudovaná  miestna  komunikácia  patrí  pod  obec. 
Zástupcovia obstarávateľa stavby ďalej informovali, že na predmetné stavebné objekty je 5 rokov 
záručná  lehota.  Prípadné  reklamácie  budú  uhradené  zhotoviteľom.  Objekt  bude  odovzdaný  so 
všetkými revíznymi správami.
Starosta  obce  prečítal  návrh  zmluvy  o  budúcej  zmluve.  Ďalej  informoval,  že  po  vybudovaní 
protihlukových stien v celej dĺžke okolo našej obce Melčice – Lieskové bude znemožnený prechod 
občanov obce smerom k štátnej ceste I/61, nakoľko novovybudovaný cestný nadjazd nie je určený 
pre  peších  chodcov.  Predložil  požiadavku,  že  jedinou  možnosťou  by  bolo  využitie 
novovybudovaného    podchodu   pre  cestujúcich   po   jeho  vybudovaní    a    čiastočnej     úprave, 
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ktorá  by  umožňovala  prechod   nielen   cestujúcim,   ale   aj  dochádzajúcim za  prácou,  starým 
občanom  poprípade  matkám  s  kočíkom.  Starosta  obce  prečítal  stanovisko  Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, že novovybudovaný cestný nadjazd neberie do svojej správy.
Ing.  Jozef Gašpar – prečo má obec  prevziať novovybudovanú miestnu komunikáciu a  cestný 
nadjazd do správy obce, keď ho budú  využívať všetky okolité obce. 

U z n e s e n i e   číslo  25/11/OZ
Obecné zastupiteľstvo
r u š í 
prijaté uznesenie číslo 14/11/OZ zo dňa 23.02.2011.
Hlasovanie
Za :  J.Hulvák, V. Biras, Ing.J.Gašpar, I.Kotásek, Mgr.Ľ.Matiaš, 

 Ing. A.Michaličková, Ľ.Mizerák, Ing.J.Remenec
Zdržal sa :  0
Proti :  Ľ.Plesnivý

následne bolo prijaté uznesenie

U z n e s e n i e   číslo  26/11/OZ
Obecné zastupiteľstvo
s p l n o m o c ň u j e
starostu obce podpísať zmluvu o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí  stavebných objektov
SO 27.38.01 Žst. Melčice, komunikácia nadjazdu v nžkm 110,335
SO  27.33.01  Žst.  Melčice,  nový  cestný  most  nad  železničnou  traťou  v  nžkm  110,335  (sžkm 
110,834)
SO 27.38.03 Žst. Melčice, poľná cesta k PD Melčice – Lieskové
Hlasovanie
Za :  J.Hulvák, V. Biras, Ing.J.Gašpar, I.Kotásek, Mgr.Ľ.Matiaš, 

 Ing. A.Michaličková, Ľ.Mizerák, Ing.J.Remenec
Zdržal sa :  0
Proti :  Ľ.Plesnivý

U z n e s e n i e   číslo  27/11/OZ
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
požiadavku občanov obce, aby pri novovybudovanom podchode pre cestujúcich v nžkm 110,580 
(SO 27-33-02) po jeho vybudovaní a úprave bol umožnený jednoduchý prechod občanov k ceste 
I/61.

Hlasovanie
Za :  J.Hulvák, V. Biras, Ing.J.Gašpar, I.Kotásek, Mgr.Ľ.Matiaš, 

 Ing. A.Michaličková, Ľ.Mizerák, Ing.J.Remenec
Zdržal sa :  Ľ. Plesnivý
Proti :  0
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Nakoľko program bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva.

Ing. Miroslav Matiáš
        starosta obce

Overovatelia :

Ing. Ľubomír Matiaš

Jozef Hulvák

Zapísala : Eva Plesnivá


