Komisia výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a verejného poriadku

Zápisnica zo zasadnutia
Dátum: 3.1.2019
Prítomní: (viď prezenčná listina)
Body rokovania:
1. Žiadosť o záväzné stanovisko k PD pre vydanie zlúčeného územného a stavebného povolenia
na stavbu RD Podolie parc.č. 451, 452, 453, 454, 455, 456/4
2. Žiadosť Jána Masára o záväzné stanovisko k stavbe na parcele 2658/2
3. Sťažnosť Alexandra Barančíka a žiadosť Ivana Margetína
4. Petícia občanov za krajšie Podolie
5. Verejný poriadok - separácia odpadov, vonkajšie priestranstvá, bezpečnosť

1. Žiadosť o záväzné stanovisko k PD pre vydanie zlúčeného územného
a stavebného povolenia na stavbu RD Podolie parc.č. 451, 452, 453, 454, 455,
456/4
Stanovisko komisie k vydaniu zlúčeného územného a stavebného povolania:
K danej polohe RD máme výhrady. Z dôvodu dodržania uličnej čiary a vzhľadu ulice, navrhli
by sme dve možnosti.
1. postaviť budovu RD bližšie k bráne
2. na hranici uličnej čiary by stála budova, napr. garáž.

2. Žiadosť Jána Masára o záväzné stanovisko k stavbe na parcele 2658/2
K uvedenej žiadosti nemáme žiadne námietky, súhlasíme s umiestnením stavby v danej
lokalite.

3. Stažnosť Alexandra Barančíka a žiadosť Ivana Margetína

Komisia výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a verejného poriadku

Na základe uznesenia č. 26/2018, kde obec. zastupiteľstvo zobralo na vedomie sťažnosť
a žiadosť o riešenie situácie v spoločnom dvore súpisných č. 134, 135, 136, 137, 138 sa komisia
zhodla na nasledovných postupoch riešenia:
- zástupcovia obce, ktorými sú starosta spolu s niekoľkými svedkami, sa stretne s uvedenými
neprispôsobivými občanmi a upovedomí ich o závažnosti danej situácie. Poskytne im možnosť
na nápravu.
- ďalej ako odporúčanie pre obyvateľov spoločného dvora: každý vlastník, môže podať žalobu
na vecné bremeno (odporúčame sa poradiť konkrétne už s právnikom)

4. Petícia občanov za krajšie Podolie
Na základe uznesenia č. 26/2018 komisia zaujala nasledovné stanovisko:
Napriek tomu, že daná petícia nespĺňa požadované parametre ako je množstvo občanov
a nejasný petičný výbor, sme sa rozhodli zaoberať sa názorom našich spoluobčanov na dianie
v obci.
Zamedzenie predaja starých domov neprispôsobivým občanom nie je v našej právomoci. Ale
možnosti vidíme v spolupráci medzi občanmi a obcou, pričom by nám podávali informácie
o takýchto predajoch a následne hľadali možné riešenia danej situácie. Návrhy, ktoré ste nám
predložili sú veľmi dobré a inšpirujúce. Niektoré z nich sú už v pláne a pred realizáciou, ako je
napríklad zavedenie kamier po obci. Ďalej zabezpečenie separácie odpadov, ktorú chceme
podporiť vo väčšej miere a to aj lepšou informovanosťou občanov, vytvorením napríklad
brožúry o správnej separácii. Taktiež sa snažíme získať pre obec viacej kontajnerov.
Samozrejme nám nie je jedno ako sa žije v našej obci a budeme radi ak sa bude viac občanov
zapájať do akcií ohľadom informovanosti ako správne separovať. Na základe tejto petície
vieme, že sú tu ďalší ľudia, ktorým záleží na tom, aby sme žili v ekologicky čistej a krajšej
obci.

5. Verejný poriadok - separácia odpadov, vonkajšie priestranstvá, bezpečnosť
Hlavným bodom zasadnutia komisie bola téma zvyšujúcich sa poplatkov za komunálny odpad
a následne zvýšený tlak na separovanie odpadov. Všetci členovia komisie sa zhodli na tom, že
v otázke separovania odpadov musia byť ľudia viac informovaní. Na to by mala slúžiť aj
informačná brožúra resp. leták. Miroslava Gúčiková v spolupráci s Monikou Žažovou
pripravujú podklady k obsahu informačnej brožúry, letáku o tom ako sa dá separovať odpad.
V rámci tejto brožúry budú občania oboznámení kam patria jednotlivé zložky separovaného
odpadu a čo nepatrí do komunálneho odpadu. Každý z členov komisie bude nápomocní pri
tvorbe obsahu danej brožúry.
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Zhodli sme sa na tom, že je potrebné pripraviť a zvolať verejné zasadnutie s občanmi na danú
tému, v rámci ktorého by sa prediskutovali témy, ktoré najviac trápia občanov a zároveň by boli
občania informovaní o možnostiach separovania v našej obci.
Nevyhnutné je zabezpečiť viac kontajnerov a miesto na uskladnenie odpadov predtým než bude
odvezený firmou. S tým súvisí možnosť pre ľudí zabezpečiť zber elektroodpadov, bioodpadov
a pod. v určitých dohodnutých termínoch (napr. v sobotu doobeda). To by vykonávali
zamestnanci obce. Pred každou takouto „akciou“ je potrebné občanov o tom informovať
prostredníctvom obec.rozhlasu, internetu, letákov a informačných tabúľ.
Ďalej je potrebné zabezpečiť pracovníka na zberný dvor, ktorý bude k dispozícií v určité dni v
týždni do 18.hod. a v sobotu do 12.hod. Ten bude pomáhať v triedení odpadu.
Taktiež je potrebné ukázať občanom, ktorí prídu na úrad, ako treba separovať odpad, napríklad
aj tým, že budú mať k dispozícii na chodbách odpadkové koše na jednotlivé druhy odpadu
(papier, plast, kov, komunálny). Ďalej treba získať informácie od občanov Kopaníc, čo im
prekáža v doterajšej situácii s odvozom odpadov a následne to riešiť.
Nádoby na miestnom cintoríne by mali byť riadne označené, aby sa odpad nemiešal.
Postup pri vymáhaní poplatkov za odpady:
- informovať ( príp. aj osobne) neplatičov o situácií
- poskytnúť im možnosti riešenia (napr. splátkový kalendár, verejnoprospešné práce, upozorniť
aj na možnosť exekúcie)
Diskusia medzi členmi komisie sa zamerala aj na úpravu okolia hlavnej cesty, po výstavbe
kanalizácie. Návrh p. starostu o vysadenie rôznej zelene je dobré riešenie, ktoré by sa mohlo
ešte prediskutovať s nejakým odborníkom, napr. p.Bigošom.
Ďalším návrhom, ktorým by sa mala obec zaoberať je celkové odkanalizovanie obce a s tým
spojené vyčistenie starých kanálov. Jedným z možných riešení je zabezpečenie lepšieho
vsakovania dažďovej vody, ktorá by pri prudkých dažďoch nezmývala ornicu a následne by
nespôsobovali škody na majetku občanov, spôsobených naplaveninami bahna a veľkým
množstvom vody, ktoré nestíha odtiecť. Navrhujeme pokúsiť sa spojiť s členmi projektu Ľudia
a voda a prediskutovať aké sú iné možnosti.
Čo sa týka bezpečnosti cestnej premávky na hlavnej ceste, predovšetkým priechodu pre
chodcov v mieste ZŠ, sme navrhovali umiestniť semafor, ktorý by snímal rýchlosť vozidiel a v
prípade vysokej rýchlosti, zastavil vodičov na základe signalizácie červeného svetla.(taéto
semafory je možnosť vidieť napr. v Ratnovciach a Koplotovciach)
V Podolí, 3.1.2019,

zapísal Ing. Mário Palcút – predseda komisie

