Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné
a vodné hospodárstvo pri Obecnom zastupiteľstve obce Dubová.
Zápisnica z rokovania komisie dňa 14.3.2019
Miesto a čas: kancelária starostu obce od 18.00
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1 zápisnice (ospravedlnila sa Nicola
Tomašovičová, Samuel Tomašovič)
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 - návrhy na investície a rozpočet 2019
- návrhy do ZaD UPO 2019
- rôzne – návrhy a kompetencie
K bodu 1.
Predseda komisie predložil návrh a otvorila sa diskusia.
Investície na rok 2019 v prílohe.
Priroritné je asfaltovanie Podhorskej, Zámockej, Dolnej a Krížnej ulice.
Na Podhorskej ulici treba vyznať ľudí na napojenie kanalizácie, po asfaltovaní cesty bude možné
jedine podvŕtanie.
Do roku 2021 musia byť všetci napojení na kanalizáciu - pokuta!!!!!!
VZN o žumpách - posielať ľudom upomienky čo nevydokladovali potvrdenia a nie sú napojení na
kanalizáciu. Zanedbávanie povinností je pokutované.
Návrh Horné Humná UŠ - treba ľudí zvolať - 11. apríl 2019 !!!
Základná škola - strecha - Herchl cenník spraviť.
Sokolská ulica - štrkovisko.
V júni sa bude schvaľovať čerpanie z Rezervného fondu z odpadov na chodník na Hlavnej ulici
od Pizza Padrino po Bacigála a na projektovú dokumentáciu na chodník po ceste smerom na
Novosady.
Stojiská - Hlavná cesta; Novosady, Pri kostole, Sokolská, Hlavná ulica spodná strana.
Návrh spraviť retardér smerom na cestu na Novosady pri najvyššej ulice.
Ak zostanú peniaze spraví sa rekonštrukcia chodnía od OÚ po koniec chodníka smerom na
Ihrisko.
Reklamácia chodníkov v parku - záruka 2 roky.

K bodu 2.
Predseda komisie požiadal starostu obce o predloženie upomienok od občanov.
Každou upomienkou sa komisa náležite zaoberala.
1. Miriam Oškerová nesúhlasí s UŠ za kaplnkou.
2. Gloznek, za kaplnkou, žiada aby obec Dubová v dotknutej lokalite (výseč z ÚP ob. Dubová
príl. 2) pristúpila k budovaniu inžinierských sietí v zmysle pôvodného ÚP obce Dubová.
3. Firma Goset, pán Hanula, žiada predĺženie predpolia dráhy 13 letiska, určené len na pohyb
lietadiel na Zemi. - návrh komisie -komisia neodporúča
4. Terézia Jakubcová žiada o zaradenie jej pozemkov do nového ÚP obce a ich
preklasifikovanie na pozemky pre ,, individuálnu bytovú výstavbu" ( parcely C č. 1526/8; 1526/9;

1526/10; 1526/12 ; 1526/13) - časť bývalého smetiska
- komisia neodporúča z možného rizika ohrozenia na
zdraví z dôvodu blízkosti starého smetiska
5. Viktor Lukačovič podal návrh zmeny resp. vytvorenie regulačného bloku s charak. pre funkčné
využitie územia : - hlavná funkcia - pobytová rekreácia rodín (obyvateľov)
- regulácia intenzity využitia pozemku - 600 m²
- maximálny index zastavanej plochy - 0,15
- minimálny index zelene - 0,8
- podlaženosť - 2 (vrátanie podkrovia)
- komisia odporúča jedine na účely záhradkárskej osady
6. Verejnoprospešné stavby a plochy pre verejnoprospešné stavby. - komisia odporúča
7. Miroslav Polčic ÚP k parcele č. 156/3; 156/4C; žiada informácie či na uvedených pozemkoch
je možné postaviť bytovku. - komisia odporúča na ďalšie prerokovanie
8. Černíkovci - Návrh na zmenu využitia pozemku z plochy verejnej zelene na zastavanie
rodinnými domami , prípadne na rozšírenie infraštruktúri obce - parcely C č. 1356 - ostatná
plocha vo výmere 1774 m²
- č. 1356/3 ostat. plocha 221 m²
- č. 1356/5 ostat. plocha 132 m²
- č. 1357/ 3 ostat. plocha 362 m²
- komisia odporúča pod tou podmienkou, že sa vypustí z pozemku časť na cestu z 3 strán
9. Lindava vyhodená z ÚP - poľnohospodárska pôda.
10. Bytovky pri družstve . - komisia odporúča, výjazd na Družstevnú ulicu
11. Lokalita Hydrostav - rekreačná zóna.
12. Zapracovanie UŠ do územného plánu.
13. Turistické aktivity.
14. Vypustenie lokality na základe PA2.

Ďalšie stretnutie - 11. apríl 2019
- návrh UŠ Horné Humná
- pozrieť PSUR
Dňa 14. 3. 2019 zapísal
Zápis overil
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Prílohy zápisnice (Pozvánka s programom sú súčasťou zápisnice)
• Prezenčná listina
• pozvánka
• návrh investícií na rok 2019

