Zápis zo zasadnutia komisie pre živ. prostredie a výstavbu
Termín:

16.01.2017

Miesto:

kancelária starostu obce

Prítomní:

Ing. Rastislav Vojna – predseda komisie
Teodor Halovský
Ing. Jaroslav Kostrej
Miroslav Sedlický
Tibor Halovský
RSDr. Vladimír Palovčík CSc.
Marcel Chocholatý
Mgr. Gabriel Viňanský

Ospravedlnený:
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o uzneseniach OZ zo 12.09.2016, 02.10.2016 a 28.11.2016
3. Rôzne – aktuálne problémy a sťažnosti
- plán akcií na rok 2017
4. Záver
1. Otvorenie:
Starosta privítal prítomných a poprial všetko dobré v novom roku. Pripomenul cieľ komisie –
poradný orgán, tu by sa mali vymeniť rôzne návrhy a názory na danú problematiku.
2. Informácia o uzneseniach OZ.
Keďže nie všetci sú poslanci OZ, tak starosta pripomenul uznesenia OZ, ktoré boli prijaté na
predchádzajúcich zastupiteľstvách (sú tu písomne):
a)

z 12.09.2016:

Uznesenie č. 116/2016 – OZ schválilo kúpnu zmluvu uzavretú podľa § 409 a následne
Obchodného zákonníka medzi obcou Zalužice (predávajúci) a VVS, a.s. (kupujúci).
Uznesenie č. 117/2016 – OZ zobralo na vedomie vypracovanie projektovej dokumentácie
„Prestavba objektu MŠ na OÚ“ firmou JEGON Michalovce.
Uznesenie č. 118/2016 – OZ poverilo starostu obce zabezpečením verejného obstarávania (VO)
stavby „Prestavba objektu MŠ na OÚ“ prostredníctvom osoby oprávnenej na takúto činnosť.
Uznesenie č. 119/2016 – OZ požiadalo starostu obce zabezpečiť označenie zberových nádob
podľa VZN č. 5/2016 § 10 v mesiacoch september-október. Od 1.11. sa budú vyvážať len
označené zberné nádoby.
Uznesenie č. 125/2016 OZ vzalo na vedomie list – stanovisko majetkovej komisie RKC farnosť
Zalužice z 9.9.2016 a súhlasilo s vyhotovením geometrického plánu, ktorý zabezpečí obec
Zalužice.
b) z 2.10.2016:

Uznesenie č. 129/2016 – OZ schválilo A/ Doplnenie uznesenia č. 116/2016 zo dňa 12.09.2016.
B/ OZ schvaľuje kúpnu zmluvu uzavretú podľa § 409 a následne Obchodného zákonníka medzi
obcou Zalužice (predávajúci) a VVS, a.s. (kupujúci) na predaj majetku obce – Kanalizácia
Zalužice – časť stavby ma parcelách reg. „C“ č. 1285/3, 1285/4, 1285/1, 1284/2, 1286/4,
1286/5, 1286/6, 1286/2, 1273/1, 1280, 1281, 1278, 823/1, 823/7, 823/8, 822, 1114/1, 1115/1,
1114/2, 1115/23, 494/1, 493, 1227, 1226/1, 1226/3, 441/1, 442/1, 439/5, 439/6, 439/1, 439/4,
427/6, 1298, 1296, 1295, 1312, 1285/3 k.ú. Zalužice, 1844/1, 1550/1, 1827, 1828, 1823/5,
1823/1 k.ú. Stráňany a 682/2, 680/2, 679/1, 689/2, 689/5, 700/3, 690/1 k.ú. Vrbovec.
Rozsah stavby bol schválený uznesením č. 102/2016 zo dňa 13.06.2016 ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 130/2016 - OZ schválilo Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce
č. 362/4/2015/závod Mi uzavretú medzi Obec Zalužice (vlastník) a VVS,a.s. (prevádzkovateľ –
správca). Predmetom Dodatku je spresnenie zoznamu infraštrukturálneho majetku uvádzaného
v prílohe č. 1 zmluvy zmluvy č. 362/4/2015/závod Mi.
c) z 28.11.2016:
Uznesenie č. 137/2016 - OZ schválilo VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zalužice.
Uznesenie č. 138/2016 – OZ schválilo VZN č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad.
Uznesenie č. 139/2016 – OZ schválilo VZN č. 8/2016 o miestnych daniach na území obce
Zalužice.
3. Rôzne:
Prejednanie žiadosti p. Gulovej o vydanie vyjadrenia (stanoviska) ku geodetickému zameraniu
hraníc pozemkov (Gulová – Chocholatý). Bol požiadaný Ing. Eduard Treščák o dané vyjadrenie.
Plán akcií na rok 2017 (bez poradia):
– rekonštrukcia starej MŠ na OÚ,
(v najbližších dňoch bude vypísané verejné obstarávanie na realizátora stavby)
– pokračovanie vo výstavbe kanalizácie,
(informoval p. Kostrej – je snaha o realizáciu v časti Veľké Zalužice)
(p. Palovčík navrhol navštíviť riaditeľa VVS Michalovce - starosta + predseda komisie)
– kamerový systém,
(už bola teraz v januári schválená dotácia 5.000 EUR, je potrebné minimálne 20% - tné
spolufinancovanie, nutnosť vypísať verejné obstarávanie)
– nové autobusové zastávky,
(ak by boli získané financie z nejakých výziev)
– výmena okien – KD (rekonštrukcia KD).
(problematické vykurovanie, staré a veľké okná – potreba rekonštruovať)
– rezanie stromov na cintoríne vo Veľkých Zalužiciach
(boli dané dve ponuky – vybrala sa tá lacnejšia, realizovať sa bude pri vhodnom počasí)
4. Záver:
Starosta a predseda komisie poďakovali členom za aktívnu účasť.

