Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné
a vodné hospodárstvo pri Obecnom zastupiteľstve obce Dubová.
Zápisnica z rokovania komisie dňa 9.5.2019
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, Tomáš Gašparovič, 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 – POH
- Obhliadka sociálnych zariadení v ZŠ, podkrovia a strechy ZŠ; lavičiek v parku

K bodu 1.
Predsedajúci požiadal starostu obce o uvedenie do problematiky.
- dôležité preštudovať plán odpadového hospodárstva ( nachádza sa na webe)
POH – štátny do roku 2020
- menej produkovať odpady
- viac separovať
- cieľ znížiť biologické odpady
- eliminovať čierne skládky
- enviromentálna výchova
- zhodnocovať bio odpadky
- zaviesť zber bio odpadov
- dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva
- dodržiavať ustanovenia VZN obce o odpadoch
- kontrolovať plnenie VZN obce o odpadoch
- zvýšiť mieru zneškodňovania odpadov na skládke odpadov
- zvýšiť počet separovane zbieraných odpadov
- znížiť na obyvateľa 57,8 kg odpadov na rok uskladaných na skládke odpadov
- treba dosiahnuť 60% separáciu
K bodu 2.
Obhliadka sociálnych zariadení v ZŠ – podaná žiadosť na rekonštrukciu – nie je urgentné,
iba z estetického hľadiska, plánovaná výmena v budúcnosti
Lavičky v parku – potreba rekonštrukciu – výmena polámaných driev, ošmirgľovať,
namaľovať
Strecha a podkrovie ZŠ – zateplenie, riešenie podkrovia – projektová dokumentácia;
- podkrovie – expozícia Vincenta Šikulu, telecvičňa, knižnica
- podaná žiadosť na dotáciu ako havarijný stav
- plánovaná investícia na rok 2019
- odhad 71 759 €

Ďalšie stretnutie – 6. júna 2019 o 18. hodine v kancelárií starostu

-

pozrieť PHSR (nachádza sa na stránke obce Dubová)

Dňa 9.5. 2019 zapísal
Zápis overil
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Prílohy zápisnice (Pozvánka s programom sú súčasťou zápisnice)
• Prezenčná listina
• Program
• POH

