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

26.05.2017

Miesto:

kancelária starostu obce

Prítomní:

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

Prizvaní:

Ing. Valentín Galenko
Mgr. Michal Danočko

Neprítomní:

Marcel Chocholatý
Ing. Valentín Galenko

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisu zo zasadnutia komisie dňa 16.01.2017
3. Informácia zo zasadnutia OZ dňa 20.02.2017
4. Rôzne
- Multifunkčné ihrisko
- Kanalizácia
- Prestavba starej materskej školy na obecný úrad
- Riešenie susedských sporov
- Ing. Hospodár – úprava pozemkov v areáli hospodárskeho dvora Lažňany
5. Záver
1. Otvorenie:
Starosta privítal prítomných.
2. Kontrola zápisu zo zasadnutia komisie dňa 16.01.2017
Oboznámil komisiu s uzneseniami, ktoré boli zo 16.01. a vlastne aj plánom akcií na rok 2017.
Skonštatoval, že z predchádzajúceho zasadnutia je zatiaľ nesplnená úloha – nové autobusové
zastávky. Na tie bola daná žiadosť na min. financií a výsledok by mal byť známy na zač. júla.
3. Informácia zo zasadnutia OZ dňa 20.02.2017
Starosta predložil členom komisie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 20.02.2017, ktoré sa týkajú tejto komisie:
- Uznesenie č. 162/2017 – kde OZ vzalo na vedomie: Finančné prostriedky na výmenu okien
pre ZŠsMŠ
- Uznesenie č. 177/2017 – OZ vzalo na vedomie: Informáciu ohľadne verejného obstarávania –

Prestavba MŚ na obecný úrad (6 záujemcov). V súčasnosti je situácia taká, že dnes t.j. 26.05.
bude podpísaná zmluva s víťazom t.j. firmou J. Macík M-STAV.
4. Rôzne:
- Multifunkčné ihrisko (aj keď program rozvoja športu s Úradu vlády vyzeral nádejne, zrejmé
sa nám nepodarí včas podať žiadosť so všetkými prílohami, ktoré k tomuto patria. Napriek
výzvam a apelom p. V. Palovčíka zrejmé nie je v silách starostu a ani riaditeľa školy zabezpečiť
všetky potrebné prílohy a tiež dodatočné finančné zdroje. K tomuto bodu informoval aj riaditeľ
školy)
- Kanalizácia (dostali sme podpísanú zmluvu s VVS, a.s. Košice, kde sa konštatuje rozsah prác
v dĺžke 630 m a 19 ks kanalizačných prípojok. Info – Ing. J. Kostrej)
- Prestavba starej MŠ na obecný úrad (dnes by mala byť podpísaná zmluva medzi p. Jánom
Macíkom z firmy M-STAV a obcou Zalužice na realizácii tejto stavby. Po podpise bude zmluva
zverejnená na web stránke obce a bola takisto súčasťou podmienok verejného obstarávania.)
Poriešiť nám treba ešte funkciu stavebného dozora a to cez prieskum trhu. Problémom naďalej
je ešte nevysporiadanosť pozemku. Nutné komunikovať s p. farárom).
- Riešenie susedských sporov (zaberá čas a sily – naposledy to bolo 18.5. p. Matej Starják a p.
Abrahámová, predtým zase rodina Vinclerová a Chleborádová aj za účasti JUDr. Pavlíka).
- Ing. Hospodár – úprava pozemkov v areáli hospodárskeho dvora Lažňany (záujem
prejavil p. Vladimír Seman, majiteľ produkčnej televíznej spoločnosti, ktorý má záujem
o natočenie relácie, ktorá sa týka úpravy pozemku p. Hospodára v areáli hospodárskeho dvora
Lažňany.
- Členovia komisie predniesli návrh, aby obec požiadala JUDr. M. Pavlika o stanovisko
k možnosti vysporiadania vlastníckych vzťahov pri a pod ZŠsMŠ.
- Osvetlenie. Starosta informoval o otestovaní (skúšobnej prevádzke) nových úsporných
svietidiel. Požiadal členov o ich názory a tiež, aby v najbližšom období sledovali funkčnosť
osvetlenia.
5. Záver:
Starosta a predseda komisie poďakovali členom za aktívnu účasť.

