
Zápis zo zasadnutia komisie pre živ. prostredie a výstavbu

Termín: 27.01. 2016

Miesto: kancelária starostu obce

Prítomní: Ing. Rastislav Vojna – predseda komisie

        Teodor Haľovský

        Ing. Jaroslav Kostrej

        Miroslav Sedlický

        Tibor Haľovský

             RSDr. Vladimír Palovčík CSc.

                  Mgr. Gabriel Viňanský

    Ospravedlnený:  Marcel Chocholatý 

Program: 

1. Otvorenie

2.Informácia o uzneseniach OZ zo 14.12.2015

3. Rôzne – aktuálne problémy a sťažnosti 

               – plán akcií na rok 2016

4. Záver 

• 1. Otvorenie: Starosta privítal prítomných a poprial všetko dobré v novom roku 

• 2. Informácia o uzneseniach OZ zo 14.12.2015: Uznesenie č. 52 – VZN o miestnych da-
niach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok na 
rok 2016 sa zvyšuje z dôvodu že obec veľa financií dopláca. Existujú však rôzne úľavy pri 
separácií odpadu občanmi – až do 30%. Uznesenie č. 59 – zásady odmeňovania poslancov a 
členov komisií – sú to nové zásady, vyžadujú aktívnu účasť poslancov a členov komisií na 
podujatiach. Uznesenie č. 61 – zobrali sme na vedomie žiadosti o dotácie pre cirkevné orga-
nizácie a športové organizácie. 

• 3. Rôzne: Prejednanie listu p. Gulovej (spor s p. Chocholatým) – súhlas s objednaním 
geodeta.

•  Spor p. Blaškovič a p. Mikula (komisia zobrala na vedomie).

• Písomne sme požiadali Rímskokatolícku farnosť sv. Petra a Pavla o odpoveď na našu žiadosť 
o zámenu pozemkov. 



• Zber odpadu – pracovníci menších obecných služieb roznášali v obci vrecia a harmonogramy 
zberu.

• - Plán akcií na rok 2016 (bez poradia): 

• Rekonštrukcia starej MŠ (nové centrum pre obecný úrad) 

• Rekonštrukcia peších komunikácií (chodníkov)

• Dokončenie opravy komunitného centra (zavedenie vody a sfunkčnenie WC, nové žalúzie, 
podlaha)

• Oplotenie cintorína v časti Veľké Zalužice a riešenie priestoru pre „moderné pochovávanie“

• Kamerový systém 

     Bežné a každodenné úlohy – udržiavanie poriadku v obci

     Uvidíme čo prinesú nové výzvy v prípade možnosti je potrebné sa zapojiť. 

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


