Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné
a vodné hospodárstvo pri Obecnom zastupiteľstve obce Dubová.
Zápisnica z rokovania komisie dňa 24.4.2019
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:
1. Kontrola uznesení – informácia o riešení návrhov komisie - zapisovateľ
2. Pozemky staré smetisko – Jozef Jakubec
3. Park v centre obce – Ema Gavorníková
4. Ulica Sokolská – informácia o stretnutí s vlastníkmi - predseda
5. Rôzne – písomné pripomienky a podnety (registratúra)
6. Kompetencie komisie
 Životné prostredie
o Regulácia komárov – informácia
o Lúčne porasty - informácia
 Výstavba
o ZaD UPO – stav riešenia
o UŠ Za kaplnkou – stav riešenia
o Investície 2019 – stav riešenia
 Poľnohospodárstvo, veterina, lesné a vodné hospodárstvo
o Prehrádzka - stav riešenia
o Odchyt psov - informácia
 Poľovníctvo
 Cestná doprava a komunikácie
o Dopravný projekt – pripravovaná téma
 Podnikanie a služby
K bodu 1.
Kontrola uznesení.
K bodu 2.
Predseda komisie predvolal pána Jozefa Jakubca, pán Jakubec predložil svoj návrh a začala
diskusia.
Diskusia sa týkala pozemkov na starom smetisku. Pán Jakubec chcel zmeniť stav pozemku
z podnikateľských aktivít/účelov na stavebné pozemky. Nahlásené sú, ale ako uzatvorené
skládka, čiže na týchto pozemkoch sa nemôže stávať. Pôda je kontaminovaná.
Padli návrhy na nápravu - 2013 – odkúpi obec alebo zámena pozemku – iba na
podnikateľské účely/aktivity
- Obec sa zaviazala starať sa o skládku (pán starosta Lukačovič) – na základe
vyjadrenia okresného úradu, musela sa skládka oplotiť a neskôr zavrieť
Pán Jakubec platí ročné dať za pozemok 90€.
Vyjadrenie komiesie – z poľnohospodárskej pôdy pozemky na podnikateľské aktivity/účely; - návrh na odpustenie dane
- urobená projektová dokumentácia , nie je vedená ako enviromentálna
skládka, pitná voda nie je, len technická

- geologický prieskum cca 7000 € (s DPH)
- prípadná dohoda odkúpiť pozemok a dohodnúť sa na cene
- obec zhodnotila pozemok už tým, že ho zmenila na podni.
Aktivity/účely
- novela zákona cez leto, pán Jakubec môže žiadať peniaze od
obce(takisto aj Likvidátor JRD)
K bodu 3.
Lavičky, nielen v parku – rekonštrukcia – výmena zlomených driev, oprava, prefarbenie
9. mája dohodnutá o 16. hodine spoločná obhliadka lavičiek.
K bodu 4.
Informácia
23.4.2019 prebehlo stretnutie s vlastníkmi nehnuteľností na Sokolskej.
Návrh na cestu – vyzbieraných 4000 € - rekonštrukcia existujúcej cesty
- cena 22 000 €, chcú sa doskladať, ale žiadajú finančný príspevok od obce
- chcú súkromnú cestu po potom, na konci uzávera/rampa
K bodu 5.
Predseda komisie požiadal starostu obce o predloženie upomienok/pripomienok od občanov.
Každou upomienkou sa komisa náležite zaoberala.
1. Žiadosť o zriadenie novej triedy. – áno plánuje sa
2. Pán Marko súhlasí s uznesením OZ č. 7/2016.
3. Pani Fandlová podala návrh na odstránenie rozpadávajúceho
sa pomníka na miestnom cintoríne. – vlastník musí odstrániť
4. Pán Horváth žiada o prehodnotenie výšky poplatkov(
vyhlásenie v rozhlase a predajné miesto pre ambulantný
predaj), nakoľko objem predaja neumožňuje pokryť súčasné
poplatky( 3 + 5 €) – cena primeraná, nezníži sa
5. Pán Polčic žiada o finančný príspevok za realizáciu pripojenia
sa na obecnú kanalizáciu. – komisia neodporúča
6. Terázia Jakubcová žiada inžinierskogeologický prieskum
z dôvodu preklasifikovania pozemkov – 5787 € bez DPH, bolo
rokovanie, podaný nový návrh
7. Viliam Jakubec žiada o sprietočenie odtokového rigolu. –
budmerické melorácie, komisia berie na vedomie
8. Vladimír Polčic žiadosť pripojenia na kanalizáciu . – berie na
vedomie
9. Marcela Benčúriková žiada o rekonštrukciu sociálneho
zariadenia v základnej škole. – berie na vedomie, pôjde sa
pozrieť
K bodu 6.
Kompetencie
 Životné prostredie
o Regulácia komárov – informácia
o Lúčne porasty - informácia
 Výstavba
o ZaD UPO – stav riešenia
o UŠ Za kaplnkou – stav riešenia
o Investície 2019 – stav riešenia
 Poľnohospodárstvo, veterina, lesné a vodné hospodárstvo
o Prehrádzka - stav riešenia – obec dostane do správy, rekonštrukcia
o Odchyt psov – informácia, podpísaná zmluva





Poľovníctvo
Cestná doprava a komunikácie
o Dopravný projekt – pripravovaná téma, podať objednávku
Podnikanie a služby

Ďalšie stretnutie – 9. mája o 18. hodine v kancelárii pána starostu
- návrh UŠ Horné Humná
- pozrieť POH
- 9. mája o 16. hodine obhliadka lavičiek v dedine, sociálneho zariadenia
v základnej škole, schodov na Vitkovom vŕšku
Dňa 24.4.2019 zapísal
Zápis overil

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

Prílohy zápisnice (Pozvánka s programom sú súčasťou zápisnice)
• Prezenčná listina
• pozvánka

