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Program ustanovujúceho zasadania



Privítanie členov komisie



Organigram komisie



Činnosť komisie



Určenie priorít činností komisie



Úlohy členov komisie



Diskusia



Záver

Členovia komisie

Dňa:


Valéria Kurucová

11.4.2019



Michal Beňo

Neprítomný - SC



Katarína Kóšová

11.4.2019



Ing. Peter Brezina

11.4.2019



Ing. Magdaléna Debnáriková 11.4.2019



Ing. Roman Lackovič

11.4.2019



Ing. Renáta Pindešová

11.4.2019



Ing. Tibor Szabó

11.4.2019



Aleš Urbánek

11.4.2019

Podpis:

Hosť komisie 11.4 .2019 - Ing . Daniel pindeš

Organigram komisie
Valéria
Kurucová

• Koordinátor

Komisia výstavby a územného
plánovania

• Koordinátor

Michal
Beňo

Komisia životného
prostredia
Katarína Kóšová

Ing. Renáta Pindešová
Ing. Tibor Szabó

Aleš Urbánek

Ing. Roman Lackovič
Ing. Peter Brezina

Ing. Magdaléna Debnáriková

Vzájomná zastupiteľnosť podľa priorít

Kódex našej komisii







Vzájomná informovanosť a pomoc v tíme
Rešpektovanie každého názoru člena komisie
Lojalita a úprimnosť k tímu
Pracovať na prioritách so zodpovedajúcim nasadením
Hľadať riešenia ako sa to „DÁ“ a nie ako sa to „NEDÁ“

Činnosť komisie výstavby a
územného plánovania
 Podieľa sa na aktualizácii územného plánu – pripomienky
a návrhy, iniciuje obstaranie podrobnejšej dokumentácie
t.j. územný plán.
 Zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu
a projektov
 Podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie
priestupkov a ukladanie pokút.
 Podieľa sa na verejných obstarávaniach – súťažné
podklady – stanovuje technické špecifikácie so zameraním
na stavebné objekty.
 Spolupracuje s obcou pri príprave a realizácii stavieb na
území obce a vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám
obecného charakteru.
 Doporučuje a navrhuje riešenia opráv a údržby
komunikácií na území obce.

Činnosť komisie životného prostredia

 Vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi.
 Výruby drevín – doporučuje stanoviská k zložitejším
prípadom
 Náhradná výsadba v obci - doporučuje a navrhuje
plochy a druhové zloženie.
 Koncepčná tvorba zelene – doporučuje spôsob
ochrany zelene.

Priority komisie výstavby a
územného plánovania
Problém

Priorita
obyvateľov

Riešenie

Návrh v rámci komisie

Chodníky v obci

90%

 Vypracovanie projektovej štúdie a
možnosti realizovateľnosti

Predniesť návrh v rámci OZ.
Osloviť projektanta +
predbežný rozpočet

Údržba miestnych
komunikácii

90%

 Pokládla asfaltu na komunikáciách, kde sú Predniesť návrh v rámci OZ.
dokončené inžinierske siete.
Financovanie z rezervných
 Úprava ciest v nových lokalitách
fondov a z fondu rozvoja
bývania

Zastávka MHD Jahodová

65%

 Nájsť v rámci UP priestor na výbočisko
autobusu

Geometrické zameranie v
danej lokalite

Komasácia UP

45%

 Zcelovanie pozemkov v rámci UP

Oslovenie majiteľov
Geometrická štúdia

Priority komisie životného prostredia
Problém

Priorita
obyvateľov

Riešenie

Návrh v rámci komisie

Vypúšťanie a likvidácia
odpadových vôd

90%

 Zistenie informácie, ktorá najbližšia ČOV Predniesť návrh v rámci OZ.
by spracovávala odpadovú vodu zo Štitár
 Vypracovať štúdiu približnej kapacity
podľa počtu domov a priemernej spotreby
vody
 Aktívna propagácia ČOV a KČOV
 Odmena občanom za likvidáciu odpadovej
vody – Voucher od obce
 Prenájom kúpa fekálneho obecného vozu

Zberný dvor

70%

 Vytvoriť zberný dvor v lokalite
špecifikovanej v ÚPI

Predniesť návrh v rámci OZ

Úprava miestnych jarkov

75%

 Úprava miestnych jarkov minibagrom

Predniesť návrh v rámci OZ

Zhrnutie a zápisnica

Členovia sa dohodli a uzniesli na tom, že každá z pseudokomisie bude pracovať na
jednej priorite.
1) Komisia výstavby a územného plánovania bude iniciatívne a odborne
spolupracovať na opravách a údržbách miestnych komunikácií.
Zodpovedný za prednes návrhu na OZ: p. Kurucová, p. Beňo

2) Komisia životného prostredia bude iniciatívne a odborne spolupracovať na
zriadení dočasného zberného dvora v lokalite pri ČOV.
Zodpovedný za prednes návrhu na OZ: p. Kurucová, p. Beňo
Ďalej sa komisia dohodla, že aktualizovanie priorít a zodpovednosti bude online cez
Google Drive. Všetky námety, názory a iniciatívy jednotlivých členov budú zdieľané
cez daný formulár všetkým členom komisie. Všetci členovia budú mať prehľad v
aktuálnom čase, na čom sa pracuje a v akom stave sa priorita nachádza.
Zodpovedný: p. Ing. Lackovič
Na záver sa predsedníčka poďakovala členom za účasť a konštruktívnu diskusiu.
Valéria Kurucová
Predseda komisie výstavby územného plánovania a životného prostredia
valeria.kurucova@gmail.com

