
Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné 
a vodné hospodárstvo pri Obecnom zastupiteľstve obce Dubová. 

 

Zápisnica z rokovania komisie dňa  15.4. 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1 
Miesto a čas:  kancelária starostu obce od 18.00 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1 zápisnice (ospravedlnila sa Nicola 
Tomašovičová, Tomáš Gašparovič, Samuel Tomašovič, Jaroslav Gloznek, Marián Grellnett) 
Miesto a čas:  kancelária starostu obce od 18.00 
Rokovanie viedol predseda komisie poslanec Magát 
Predsedajúci privítal prítomných, za zapisovateľku poveril poslankyňu Gavorníkovú a otvoril 
rokovanie. 
 
Program – Cestné značenie 

- Cesta 
- Záhradníctvo 
- Info, žiadosti a iné  

 
 
K bodu 1. 
Predsedajúci požiadal starostu obce o uvedenie do problematiky. 
 - preverenie informácií o značení a osvetlení prechodov pre chodcov. 
 - prechody pre chodcov, ostrovček na spomalenie vozidiel pri škole, vchod a východ do 
dediny(pri obchode Eva) 
- nakresliť prechod pre chodcov pri Eve, ostrovček ku záhradníctvu/na Dolnú ulicu 
- príjazdová cesta pri potoku na Hlavnú cestu  
-  za Kaplnkou zmena UŠ, podmienka ostrovček + autobusová zástavka + prechod pre 
chodcov 
 - cena ostrovčeka cca 3 000€˘ 
- spísať petíciu pre občanov na zníženie rýchlosti v obci a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov 
- prechod pri Valentovičovi Tiborovi – alternatíva a aj ostrovček 
- odpratanie zemi na Slnečnej ulici (na obecnom pozemku, znečistil Zeichmaister) 
 
 
K bodu 2. 
Pán Kuchta bol predvolaný na vyriešenie problému parkovania a státia áut pri Záhradníctve. 

- Návrh – dočasné parkovisko za Tiborom ( obec prenajme za symbolickú cenu) 
alebo vedľa (24m široký a 39m dlhý, majiteľka Jozefína Hrdlovičová- 
skontaktovať) 

- Neparkovať na chodníku! 
- Zabezpečiť priechod pre chodcov na zabezpečenie bezpečnosti 

zákazníkov/občanov 
 
 Iné. 
Zametanie ciest 890 €. 

1. Novosady príspevok 2 500€ od obce na osvetlenie cesty smerom na Fugelku. Nákup 
14 lámp – solárne – lacnejšia alternatíva na 6 rokov.  

2. Príspevok 2 500 € od obce na osvetlenie Záhradnej ulice – príspevok na materiál. 
 
Kanalizácia Novosady – projekt, územné konanie, voda – Eurofondy 



3. Monika Kmeťová žiadosť o otvorenie prevádzky – upresnenie, projekt, využitie 
verejného priestranstva nákres. 

4. Džupa žiadosť o informáciu o parcele č. 1496, 1497 – obecné pozemky okrem 1502/2 
– záujem o kúpu – obec nepredáva! 

 
Stojiská – problém vzhľad, opraviť retiazku na Hlavnej ulici pri Dolnej, získať 1x smetiak na 
kov, tetrapaky. 
Riešenie zberného dvoru!!! – projekt, konzultácia. 
Hlavná parkovanie – papuče a pokuta, novela zákona. 
Zatečená škôlka – oprava a rekonštrukcia.  
Nižšie bytovky pri Družstve- požiadavka komisie. 
Projekt za domami – Záhradná ulica – cesta + osvetlenie -  3 500€ - 2 500€ príspevok na 
osvetlenie 

-  Obyvatelia ulice sa skladajú, pozemkové úpravy treba spraviť, osloviť listom 
zmyslom UŠ 
 
 

 
Dňa 15.4. 2021 zapísal                                    ................................................... 
 
Zápis overil     .................................................... 
 
 
Prílohy zápisnice (Pozvánka s programom sú súčasťou zápisnice) 

• Prezenčná listina 
• Program 

 


