Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné
a vodné hospodárstvo pri Obecnom zastupiteľstve obce Dubová.
Zápisnica z rokovania komisie dňa 19.6.2019
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, Samuel Tomašovič)
Miesto a čas: kancelária starostu obce od 19.00
Rokovanie viedol predseda komisie poslanec Magát
Predsedajúci privítal prítomných, za zapisovateľku poveril poslankyňu Gavorníkovú a otvoril
rokovanie.
Program – PHSR
- Parkovacia politika v obci
K bodu 1.
Predsedajúci požiadal starostu obce o uvedenie do problematiky.
PHSR – obsahuje SWOT analýzu – silné a slabé stránky obce, príležitosti a ohrozenia
- Vyplýva zo zákona
- Podmienené eurofondy
- Nachádza sa na stránke www.dubova.sk
- Obsahuje : - strom problémov obce Dubová – 4 oblasti – dôsledky a príčiny
- strom cieľov obce Dubová – 4 vízie
- strategické ciele obce Dubová – 3 priority
- platí do roku 2020
- treba aktualizovať a zmeniť zámer z recyklačného strediska na zberný dvor
- zmena VZN ohľadom cintorína
- od budúceho roka pracovanie na novom spoločnom PHSR v rámci mikroregiónu

K bodu 2.
Parkovacia politika obce Dubová – návrhy, stretnutie s pánom dopravným inžinierom
Kubaliakom.
Parkovanie ulice Slnečná – účelová komunikácia na prístup k pozemkom.
Návrhy – na zákaz zastavenie a státie pri Tiborovi Valentovičovi
- zníženie rýchlosti pri vchode do dediny
- spodná strana Hlavnej ulice - platené parkovacie miesta
- jednosmerná cesta
- pojazdný pás až po živý plot
- žltý pás na krajnici (dopravný projekt , značka)
- jednosmerka okolo kostola
- cyklopruhy na Hlavnej ulici, ostrovček, figurína
- projektová dokumentácia na novosady
- rozšírenie cesty na Za hoštákoch, spraviť križovatku
Pozvať na ďalšie zasadnutie stavebnej komisie pána Kuchtu ohľadom parkovania pri a pred
záhradníctvom. Zvolať stretnutie s občanmi a informovať o parkovacej politike.

Ďalšie stretnutie – neurčité, zvolané po podaní návrhu pána Kubaliaka ohľadom parkovacej
politiky v obci Dubová
- pozrieť PHSR (nachádza sa na stránke obce Dubová)
- pozvať pána Kuchtu
Dňa 19.6. 2019 zapísal
Zápis overil
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Prílohy zápisnice (Pozvánka s programom sú súčasťou zápisnice)
• Prezenčná listina
• Program
• PHSR

