Komisia výstavby a služieb
Komisia životného prostredia

ZÁPISNICA
Dátum: 09.05.2019 o 17:00 hod.
Miesto: OcÚ sobášna sieň
Program :
1. Donau farm
2. Dom smútku
3. Centrum obce
4. Kompostéry do rodinných domov
5. Objemný odpad
6. Rôzne

Bod.č. 1
Donau farm – Pozberová linka – územné konanie je pozastavené. Obec dala vypracovať
hlukovú štúdiu, ktorá je prílohou zápisnice. Prebehlo stretnutie s vedením Donau farm
a občanmi , ktorý vyjadrili nesúhlas s výstavbou linky, tiež bola spísaná petícia a uverejnený
článok v novinách a krátka reportáž v TV.
Do tohto času chýba dôležité vyjadrenie od Ministerstva životného prostredia či bude stavba
predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Bod.č. 2
Dom smútku – návrh vizualizácie Domu smútku bol predstavený na stavebnej komisii (viď
príloha) – je to zatiaľ len pracovná verzia a návrh sa bude upravovať – farebné riešenie,
použitie materiálu, vonkajšie exteriérové prvky.
Bod.č. 3
Centrum obce – od architektov boli zaslané otázky k upresneniu zadania Centra obce –
otázky aj vyjadrenie k otázkam je uvedené prílohe.
Obec uznesením súhlasila s odkúpením pozemkov, na ktorých je autobazár – majiteľ však
predaj pozemkov pozastavil. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na
dodávateľa stavby Požiarnej zbrojnice, po ukončení, bude výstavba Požiarnej zbrojnice
ďalšou stavbou v Centre obce spolu s Centrom funkčného tréningu.

Bod č. 4
Obec distribuovala letáky ohľadom nakladania odpadov v našej obci do každej domácnosti.
Súčasťou letáku bola aj anketa, v ktorej mohli občania z rodinných domov vyjadriť svoj
záujem o kúpu kompostéra. Termín na vrátenie návratky bol do 10.05.2019.
Záujem o kompostéry:
JRK830 SMART: 81 ks
JRK 620 SMART: 25 ks
Prekopávač: 63 ks
Obec zabezpečí proces obstarania kompostérov, odovzdanie občanom a školenie ohľadom
kompostovania.
Bod.č. 5
Objemný odpad – veľkokapacitné kontajnery boli „stiahnuté“ zo záhradkárskej oblasti
a v Kálnici z ul. J. Fučíka. V záhradkárskej oblasti veľkoobjemový kontajner nahradili štyri
1100 l nádoby na komunálny odpad a v najbližšom čase budú osadené dve tabule s nápisom,
kontajnery sú určené len pre záhradkársku oblasť a priestor je monitorovaný fotopascou.
(výmena kontajnerov a tabule boli odkonzultované so záhradkármi, situáciu budeme
monitorovať a postupne budú prijaté kroky k odstráneniu enormnej tvorby odpadu v tejto
oblasti tvorené nielen záhradkármi). Na konci ul. Dlhá bude osadená tabula so zákazom
vývozu smetí a priestor je monitorovaný, tohto času sa tam nachádza veľkokapacitný
kontajner z dôvodu, aby sa v okolí netvorila čierna skládka. Neskôr bude situáciu
monitorovať kamerový systém a Obecná polícia.
Bod.č. 6
Rôzne
Bioretenčné záhony – sú to zberné miesta pre náhle prívalové dažde – majú veľkú absorbčnú
schopnosť odvádzať vodu z ciest a chodníkov a zdržia ju v sebe. Je vytipovaných niekoľko
miest, kde by sa záhony mohli nachádzať – bližšie na ďalšom stretnutí Komisie životného
prostredia. OcÚ preverí možnosti dotácie v tejto oblasti.
Zber papiera – od 20.05.2019 – do 21.06.2019 prebieha v ZŠ a MŠ zber papiera (leták
v prílohe). Odľahčia sa tak smetné nádoby v obci a škola a škôlka za odobratý papier dostane
hygienické potreby (toaletný papier, hygienické vreckovky, kuchynské utierky)

