
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 12.10.2007

Prítomní: Andrej Bajužík, starosta obce, MVDr. Eľko, R.Melník, M. Bajužík, M.Ščerbáková,
Valiga, M. Kmec, R. Feňuš

Program: 1./ Prejednanie žiadosti o vyjadrenie k otvoreniu prevádzky – Kišík
2./ Prejednanie žiadosti o výrub stromov – Čurma E.
3./ Prejednanie žiadosti o výrub stromov -  Kmec Jaromír.

1./ Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou ZOČ, s.r.o. Kišík, Kišiková – o 
vyjadrenie OZ k otvoreniu prevádzky pohostinstva.

Poslanci boli o tomto zámere už informovaní na minulom zasadnutí OZ. Ide vlastne o 
zmenu prevádzky, kde v doterajšom objekte predajne potravín a zmiešaného tovaru má byť 
umiestnená prevádzka pohostinstva, ktoré bolo doteraz umiestnené v objekte, ktorý patrí COOP – 
Jednota Michalovce. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zmenu charakteru prevádzky poslanci OZ sa dohodli, že 
žiadatelia by mali splniť následujúce požiadavky:

− určenie presnej otváracej a zatváracej doby, ktorá bude schválená OZ
− predložiť súhlasné vyjadrenia susedov k otvoreniu prevádzky
− predložiť presnejšiu špecifikáciu prevádzky
− dokladovať spôsob nakladania s odpadom a jeho likvidáciou
− predložiť súhlas štátnej správy 

2./ Žiadosť o výrub stromov – žiadateľ Emil Čurma, Dúbravka 4, jedná sa o 2 ks – druh – 
smrek obyčajný – rastúce na verejnom priestranstve pre RD žiadateľa. Uvedené stromy bránia 
žiadateľovi vo výhľade pri vychádzaní z dvora a taktiež svojimi koreňmi poškodzujú miestnu 
komunikáciu. Po informácii predsedu komisie pre ŽP, ktorý urobil obhliadku stromov na mieste, 
poslanci schválili ich výrub .

 Hlasovanie: za : Bajužík, Melník, Feňuš, Valiga, Ščerbáková
         proti: 0
         zdržal sa : MVDr. Eľko

3./ Žiadosť o výrub stromov – žiadateľ Jaromír Kmec, Dúbravka 184, jedná sa o 2 ks – smrek 
obyčajný a 1 ks topoľ, rastúcich na súkromnom pozemku p.č. 1844/ 72. Uvedené stromy zasahujú 
do vedenia elektrickej energie a taktiež narúšajú statiku RD.
Predseda komisie pre ŽP, ktorý urobil obhliadku na mieste, informoval poslancov že na  smreky 
ktoré majú obvod kmeňa vo výške 1,3 m 70 cm nepotrebuje žiadateľ súhlas. Výrub stromu – topoľ 
poslanci odsúhlasili.

Hlasovanie: za: všetci prítomní poslanci
        proti: 0
        zdržal sa : 0

Obecný úrad vydá k obidvom žiadostiam o výrub stromov rozhodnutia.

        

V Dúbravke 22.10.2007 Andrej Bajužík
starosta obce


