Zápis zo zasadnutia komisie pre životné prostredie a výstavbu
Termín:

24.11.2017

Miesto:

kancelária starostu obce

Prítomní:

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

Neprítomný:

Ing. Jaroslav Kostrej

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisu zo zasadnutia komisie dňa 26.05.2017
3. Informácia zo zasadnutí OZ
4. Záver
1. Otvorenie:
Zasadnutie komisie otvoril predseda, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom.
2. Kontrola zápisu zo zasadnutia komisie dňa 26.05.2017:
Oboznámil komisiu s uzneseniami, ktoré boli z 26.05. a s akciami, ktoré sa uskutočnili v roku
2017. Z predchádzajúceho zasadnutia:
-

multifunkčné ihrisko (nakoľko nie sú vysporiadané pozemky pri škole, nie je možné sa do
výziev zapojiť – starosta povedal, že aj na tom sa pracuje – zisťujú sa archívne materiály
a informovať o tom bude na zasadnutí obec. zastupiteľstva JUDr. Pavlík),

-

kanalizácia v časti Veľ. Zalužice je už skolaudovaná a občania sa môžu napájať (v prílohe
rozhodnutie Okresného úradu o povolení užívania stavby, ktoré prišlo na obecný úrad
10.11.2017),

-

prestavba MŠ na obecný úrad (je vydané stavebné povolenie – doručené na obecný úrad
21.11.2017). Potrebné je poriešiť zmluvu s p. Macíkom, nakoľko ten, ako víťaz verejného
obstarávania zmenil právnu formu podnikania). Starosta informoval, že zmluva o dielo (č.
zmluvy TDO: 06/2017/SKD) medzi Obcou Zalužice a technickým dozorom objednávateľa
(TDO): Ing. Slavomír Kelemen SK Design bola podpísaná.

-

osvetlenie v obci na hlavnej ceste - bolo v auguste zrealizované,

-

Ing. Hospodár – úprava pozemkov v areáli HD Lažňany – spis je na Spoločnom stavebnom
úrade Michalovce, aktuálne informácie o stave vybavovania zatiaľ nemáme.

3. Informácia zo zasadnutí OZ:
Starosta predložil členom komisie uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa
týkajú tejto komisie:

Z 03.07.2017:
-

uznesenie č. 202/2017 OZ schválilo predloženie ŽoNFP v rámci mikroregiónu JUH – Šírava
na RO projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v
obci Zalužice, kód výzvy, t. j. OPKZP-PO1- SC111-2017-23. a výšku maximálneho
celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov 4176.- EUR s DPH. Momentálne ešte nie je vyhodnotený projekt.

-

uznesenie č. 204/2017 OZ vzalo na vedomie informáciu o stave realizácie projektu –
Prestavba MŠ na obecný úrad a poverilo starostu obce zabezpečením verejného obstarávania
pre 114 ks svietidiel a realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia (osvetlenie bolo
v auguste zrealizované).

Z 20.09.2017:
-

uznesenie č. 217/2017 OZ schválilo: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou
dotácie z Enviromentálneho fondu pre rok 2018 za účelom realizácie projektu „Kanalizácia
– Zalužice“, ktorého predmetom realizácie bude časť – stoka AB 1-11. Zabezpečením
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Zabezpečením finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov (rozpočet stavby predstavuje hodnotu 179 569 EUR s DPH) a
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Na
základe tohto uznesenia OZ schválilo: Poverenie starostu, aby jednal s víťazom súťaže
týkajúcej sa projektu „Kanalizácia – Zalužice“ AB 1-11. Zmluva s obstarávateľom bude
platná len v prípade schválenia financovania projektu podľa bodu „A“. Výsledok tejto
žiadosti nie je nám známy a v prípade kladného výsledku je pripravená zmluva o dielo
č. 1/10/2017/HY so zhotoviteľom HYPEX s.r.o. Michalovce.

4. Záver:
Starosta a predseda komisie poďakovali členom za aktívnu účasť.

