Zápis zo zasadnutia komisie pre životné prostredie a výstavbu
Termín:

28.01.2019

Miesto:

Kancelária starostu obce

Prítomní:

Ing. Rastislav Vojna – predseda komisie
Ing. Jaroslav Kostrej
Martin Béreš
Tibor Halovský
Mgr. Gabriel Viňanský – starosta obce
Ing. Tomáš Čeklej - zapisovateľ

Ďalej prítomní:

Vladimír Palovčík
Eleonóra Mayerová

Neprítomní:

Bc. Marcel Chocholatý
Miroslav Sedlický

Program:
1. Otvorenie
2. Riešenie situácie uličky v časti Veľké Zalužice pri p. Mayerovej
3. Nové úlohy pre rok 2019
4. Záver
1. Otvorenie:
Zasadnutie komisie otvoril starosta, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom.
Ospravedlnil p. Miroslava Sedlického z dôvodu účasti na pohrebu blízkej rodiny a p. Bc.
Marcela Chocholatého z dôvodu pracovnej cesty v zahraničí.
2. Riešenie situácie uličky v časti Veľké Zalužice pri p. Mayerovej
-

Na základe odpovede obecného úradu má pán Palovčík a p. Mayerová výhrady k
riešeniu daného problému šachty (kanálu) na predmetnej ulici.

-

Prosba zo strany p. Palovčíka a p. Mayerovej o pokračovanie riešenia situácie na
predmetnom mieste a výkopových prác s prípadnou výmenou starého potrubia.

-

Odpoveď Hydromeliorácií bola, že na predmetných pozemkoch neeviduje žiadne zariadenie.

-

Obec na predmetnej uličke vymenila cca 20m potrubia.

-

Možnosť vymeniť ešte cca 10-20m potrubia, ktoré je na obecných pozemkoch.

-

Komisia uviedla, že aby bolo vôbec niečo možné robiť, tak je potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie celej cesty.

-

Návrh zo strany komisie dať spraviť nový projekt na problematickú uličku

-

Hlavnou požiadavkou občanov je naďalej hľadať možné riešenie
Záver: Spoločný návrh komisie a občanov – počkať do jari a zistiť aká je aktuálna situácia
na predmetnej uličke a operatívne riešiť vzniknutú situáciu

3. Nové úlohy pre rok 2019:
Členovia komisie navrhujú riešiť v roku 2019 tieto najdôležitejšie úlohy:
-

Kanalizácia – rozpočet spolufinancovania na kanalizáciu v roku 2019 cca 10 000-15 000 €
(30 000 € v prípade spolufinancovania obce aj na prípojkách pre občanov). Predbežné
informácie hovoria o tom, že VVS a.s. nebudú ďalej financovať prípojky na kanalizáciu. Pri
prípojkách pravdepodobne budú vodárne žiadať obec o 50% spoluúčasť pri financovaní.
Revízia projektu kanalizácie v časti Malé Zalužice bude robená ako opadne sneh v tejto
časti. Komisia uviedla možnosť celkovej revízie projektu kanalizácie (v prvom kroku sa
vypracuje cenová ponuka)
Potreba vyčleniť v rozpočte na rok 2019 financie na projekt kanalizácie
V pondelok (4.2.) stretnutie členov komisie v Košiciach za účelom zmeny projektu
kanalizácie a ďalšieho postupu prác

-

Chodníky – zámer na rekonštrukciu obecných chodníkov (najnutnejšia časť – v časti V.
Zalužice, od hl. cesty po Rím. kostol)
Požiadavka komisie na rozšírenie šírky chodníkov pre budúce použitie malotraktoru (frézy)
pri odpratávaní snehu z chodníkov a ďalšie práce. Použitie cestného betónu alebo asfaltu.
Potreba urobiť projekt, rozpočet a stavebné povolenie pre prípadne budúce začatie
s rekonštrukciou.

-

Projekt na odvodňovanie priekop – Obnovenie priekopy/kanála (ulička ŽobrákKemenczei), ďalej Kalňanin. Prednesenie zámeru na obecnom zastupiteľstve s prípadnou
cenovou ponukou. Návrh na vypracovanie projektu na zatrubnenia kanála (ulička oproti
bývalej budove obecného úradu) – predloženie cenovej ponuky obecnému zastupiteľstvu
Osloviť p. Treščáka na zameranie a následne oslovenie projektantky pre vypracovanie
cenovej ponuky

-

Kultúrny dom – vypracovanie projektu na renováciu kultúr. domu. Projekt v tomto roku
zameraný na obnovu fasády, výmeny okien a dverí. NESKOR: projekt na vnútornú obnovu:
sociálne zariadenia, šatne, kuchyňa, strecha

-

Cintorín – domy smútku
Oprava striech, fasády, oprava chodníka Vyrezanie stromu na cintoríne v časti Veľké
Zalužice. J. Kostrej zistí u p. Zolovčíka, že či je potrebné s odstránením stromu osloviť
životné prostredie
Optický internet – požiadavka komisie skúsiť napísať na Slovak Telekom ohľadom
možného budúceho napojenia na optickú sieť. Prípadne zistiť či niektorá spoločnosť plánuje
budovanie optickej siete v obci.

-

Nový obecný úrad – oplotenie, asfalt za obecný úrad, osvetlenie obecného úradu vpredu
a vzadu
Cenové ponuky projektov do 6.2.2019

4. Záver:
Starosta poďakovali členom komisie za ich aktívnu účasť.

