Zápis zo zasadnutia komisie pre životné prostredie a výstavbu
Termín:

15.01.2018

Miesto:

kancelária starostu obce

Prítomní:

Teodor Halovský
Ing. Jaroslav Kostrej
Miroslav Sedlický
Tibor Halovský
RSDr. Vladimír Palovčík CSc.
Mgr. Gabriel Viňanský

Neprítomní:

Ing. Rastislav Vojna – predseda komisie
Marcel Chocholatý

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisu zo zasadnutia komisie dňa 24.11.2017
3. Informácia zo zasadnutí OZ
4. Nové úlohy pre rok 2018
5. Záver
1. Otvorenie:
Zasadnutie komisie otvoril starosta, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom.
Ospravedlnil predsedu komisie, ktorý v tento deň neočakávane musel vycestovať pracovne do
zahraničia.
2. Kontrola zápisu zo zasadnutia komisie dňa 24.11.2017:
-

prestavba MŠ na obecný úrad (stavba bola odovzdaná EMM Stav s.r.o. dňa 9.1.2018).
Na prestavbe sa začalo hneď aj pracovať. Boli vyžiadané opätovne vyjadrenia na vyznačenie
sietí (VSD, VVS, SPP, Orange, Slovak Telekom). Komisia požiadala starostu, aby upozornil
riaditeľa školy, že je prísny zákaz vstupu na stavenisko (oboznámiť všetkých žiakov školy).

3. Informácia zo zasadnutí OZ:
Starosta predložil členom komisie uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa
týkajú tejto komisie:
Z 27.11.2017:
-

uznesenie č. 238/2017 – OZ vzalo na vedomie informáciu od JUDr. M Pavlíka ohľadne
riešenia pozemkov pod 12. triedou ZŠ. Právnik začal pracovať na vysporiadaní pozemkov
pod ZŠ. Boli vykonané úkony (podané žiadosti do Štátneho archívu Michalovce a Košice
o vydanie podkladov. Žiaľ, štátne archívy nedisponujú so žiadnymi kúpnymi zmluvami).

-

uznesenie č. 249/2017 – OZ schválilo zmluvu o dielo č. 1/10/2017/HY uzatvorenú medzi
objednávateľom: Obec Zalužice, Zalužice 207 a zhotoviteľom: HYPEX spol. s r.o.,
Vajanského 29, Michalovce a Dohodu o postúpení práv a povinností uzatvorená medzi
postupcom: EMM STAV s.r.o., Ťahyňská 963/76, Pavlovce nad Uhom a klientom: Obec
Zalužice, Zalužice 207

4. Nové úlohy pre rok 2018:
Členovia komisie navrhujú riešiť v roku 2018 tieto najdôležitejšie úlohy:
 prestavba starej MŠ na obecný úrad
-

pokračovanie vo výstavbe kanalizácie (pri tvorbe rozpočtu nezabudnúť na 5%-tné
spolufinancovanie žiadosti, ktorá išla na Environmentálny fond)

-

oprava chodníka v časti Veľké Zalužice (tento bol stavaný niekedy ešte v roku cca 1975). Je
potrebné vypracovať projekt na túto akciu

-

vysporiadanie pozemkov pod ZŠsMŠ a snažiť sa aj o futbalové ihrisko + šatne (na budúci
týždeň sa uskutoční stretnutie k tejto záležitosti na obecnom úrade s JUDr. Pavlíkom)

-

príprava projektu pre rekonštrukciu kultúrneho domu (riešiť nové okná, vykurovanie a aj
rozšírenie toaliet)

-

rozšírenie, príp. modernizácia internetovej siete v obci (zistiť možnosti, nezabudnúť na nový
obecný úrad)

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

