Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke 13.9.2007
Prítomní:

Program:

Andrej Bajužík- starosta obce, MVDr. Eľko, M.Bajužík, Marianna Ščerbáková,
Marián Valiga, Milan Kmec, Rudolf Feňuš
Eva Viselková- zapisovateľka
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie overovateľov zápisnice a NK
4./ Prejednanie a schválenie cezhraničnej spolupráce
5./ Informácia a prijatie stanoviska k zriadeniu SUPERMARKETU
6./ Likvidácia divokých skládok, predloženie návrhu na vypracovanie projektu
7./ Pripomienkovanie projektu – Rekonštrukcia infraštruktúry obce
8./ Informácia a prijatie stanoviska k zriadeniu pohostinstva
9./ Návšteva veterného parku na Morave, spojená s podpísaním cezhraničnej
spolupráce s obcou Ježkovice, okr. Vyškov
10./ Zber TKO a separovaného odpadu
11./ Rôzne
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver

1./
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený
program, ktorý bol jednohlasne prijatý.
2./

Kontrola úloh nebola urobená.

3./

Overovatelia: Valiga, Feňuš
NK:
Bajužík, Ščerbáková

4./
Starosta obce oboznámil poslancov o potrebe uzatvorenia zmluvy o spolupráci s nejakou
zahraničnou obcou. Okrem toho, že obce majú bežne partnerské obce zo zahraničia, ide hlavne o
projekty z EF, ktoré si vyžadujú takúto spoluprácu.
Starosta predložil poslancom návrh na podpísanie spolupráce s obcou Ježkovice na
Morave, nakoľko túto obec už navštívil a pozná sa s jej starostom, ktorý už taktiež navštívil našu
obec.
Poslanci s návrhom súhlasili. Dohodli sa, že navštívia obec za účelom slávnostného
podpísania zmluvy o spolupráci. Návšteva obce bude spojená aj s návštevou veterného parku na
Morave. / Bolo prijaté uznesenie/.
5./
Starosta informoval poslancov o zámere COOP – Jednota o zriadení SUPERMARKETU v
našej obci, o ktorom ho informoval predseda COOP – Jednota Michalovce. Ide o rozšírenie
pôvodného obchodu Jednoty na väčší, s väčším množstvom sortimentu. Pri tomto projekte sa bude
rušiť Pohostinstvo- Kišík, ktoré mal doteraz p. Kišík v prenájme, nakoľko v týchto priestoroch budú
zriadené sklady.
Starosta zároveň informoval poslancov o zámeroch p. Kišíka, ktorý plánuje pohostinstvo
preložiť do svojich súkromných priestorov v terajšom obchode potravín a zmiešaného tovaru.
Poslanci sa po menšej rozprave dohodli, že stanovisko k zriadeniu pohostinstva záujmu až keď p.
Kišík predloží oficiálnu žiadosť.
6./

Návrh na vypracovanie projektu na likvidáciu divokých skládok v obci predložil poslancom

-2Ing. Kolmo, z firmy MIVA PLUS s.r.o.Košice.
Táto firma už vypracovala projekty pre viacej obcí a dá sa povedať, že má 90% pri ich
predkladaní a schvaľovaní. Po predbežnej obhliadke intravilánu i extravilánu obce Ing.Kolmo
navrhoval, aby bola likvidačná skládka zriadená na pozemku „ Pažiť“, nakoľko pozemok musí byť
vo vlastníctve obce, alebo aspoň v dlhodobom prenájme obce. Uvedený pozemok je vo vlastníctve
urbariátu, no obec má podpísanú zmluvu na 20 rokov na dlhodobý prenájom.
Po dohode so starostom obce Ing. Kolmo navrhoval, aby bola skládka nadzemná, naviazaná na
jestvujúci umelý kopec, čím by sa tento kopec zväčšil a predĺžil.
Poslanci mali na Ing. Kolma otázky, ktoré sa týkali hlavne vplyvu tejto skládky na životné
prostredie. Na projekte im prekážalo to, že plánovaná skládka by bola veľmi blízko rodinných
domov. Po odchode Ing. Kolma sa, po menšej rozprave, dohodli, že súhlasia s uvedeným
projektom, avšak s podmienkou, aby bola likvidačná skládka umiestnená čo najďalej od rodinných
domov, čiže celkom vzadu „Pažite“.
7./
Starosta predložil poslancom projekt – Rekonštrukcia infraštruktúry obce. Ide o
rekonštrukciu všetkých pozemných komunikácii, výstavbu chodníkov a rekonštrukciu a výstavbu
parkovísk, s rozpočtom cca 31 mil. Sk. Plánovaná úprava budovy starej ZŠ, výstavba športovísk a
ďalšie úpravy verejných priestranstiev, ktoré sa už do uvedeného rozpočtu nezmestili, budú
zahrnuté v ďalšom projekte.
Poslanci si predložený projekt preštudovali a bez pripomienok s ním súhlasili.
8./

Prejednané v bode č.5

9./

Prejednané v bode č. 4

10./ Starosta informoval prítomných o probléme pri zbere TKO. Po zmene firmy na vývoz
TKO a zavedení nového harmonogramu zberu – 1x za dva týždne, občania našej obce plnia nádoby
na odpad aj odpadom zo záhrad, ktorý sa má kompostovať. Obci zbytočne vzniknú väčšie náklady
za to, že firma vyváža väčšie množstvo odpadu. Starosta požiadal poslancov, aby v rámci svojich
obvodov upozorňovali občanov na zákaz plnenia nádob zeleným odpadom a odpadom zo záhrad.
Poslanci doporučili starostovi, aby ešte raz urobil reláciu v MR, v ktorej by upozornil občanov na
zásady pri zbere TKO ako aj pri separovanom zbere a tiež aby dojednal s pracovníkmi firmy, aby
nádoby naplnené odpadom zo záhrad nechali nevysypané.
11./
−
−
−

V bode rôzne:
poslanec Feňuš – upozornil na zlomený stĺp MR pri č. d. 108
poslanec Kmec – upozornil na svetlo VO – pri dome č.218 – svieti nepretržite
poslanec Valiga - žiada premiestnenie MR pri ihrisku

−

starosta upozornil poslancov, že sa blíži október – Mesiac úcty k starším – je potrebné urobiť
posedenie pre dôchodcov tak, ako po minulé roky.
Poslanci dávali návrhy na vystúpenie súboru Rakovčan, alebo speváckej skupiny z Banoviec
n/Ond. K pohosteniu na posedení sa poslanci nevyjadrili, neurčili finančnú čiastku, ktorá by
mala byť použitá, uviedli, že finančné prostriedky treba použiť podľa potreby.

−

starosta informoval o pozvánke na poradu SAD. Do 23.9.2007 je potrebné dať pripomienky k
autobusovým spojom.

−
−

3-

starosta informoval poslancov o potrebe menších úprav v MŠ / predlaždenie vstupnej chodby,
obklad v chodbe MŠ/

12./

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Bajužík. Za jednotlivé návrhy sa hlasuje zvlášť.

13./ V závere zasadnutia starosta obce vyzval všetkých poslancov na aktívnejší prístup k práci
poslanca OZ, hlavne čo sa týka prístupu k občanom obce, usporiadavaniu akcií i samotnému
navrhovaniu jednotlivých akcií.
Poďakovaním za účasť, starosta obce zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 13.9.2007
Zapísala:Viselková

Overovatelia: Valiga Marián ...........................
Feňuš Rudolf ............................

Andrej Bajužík
starosta obce

