Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia komisie životného prostredia a ekológie
Deň rokovania komisie 27.02.2019 o 15,00 hod zasadačka MsÚ
Rokovanie viedol: Vladimír Lukáč
Prítomní:
Vladimír Lukáč
Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Biolek
Štefan Červenka
Ing. Milan Gergely
Ing. Daniela Palkechová
Mária Porubanová
Hostia:
0
Neprítomný:
0
Zapisovateľ:
Mgr. Janka Beniaková
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie rokovania – oficiálne privítanie členov komisie, zapisovateľa a hostí
Schválenie programu zasadnutia
Prerokovanie rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na rok 2019- kapitola 613 „životné
prostredie“
Prerokovanie návrhu náplne práce a úlohy komisie životného prostredia a ekológie
Prerokovanie návrhu projektov v oblasti životného prostredia
Diskusia
Ukončenie rokovania komisie

Bod č.1
Rokovanie komisie otvoril a viedol Vladimír Lukáč, predseda komisie. Konštatoval, že
komisia je spôsobilá rokovať, nakoľko na zasadaní boli prítomní všetci siedmi členovia
komisie.
Bod č. 2
Pán Vladimír Lukáč predložil prítomným program zasadnutia komisie životného prostredia
a ekológie na schválenie.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 0

Bod č. 3
Prerokovanie rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na rok 2019 – kapitola 613 „Životné
prostredie“
Komentár k tejto kapitole rozpočtu predniesla Mgr. Janka Beniaková, vedúca oddelenia ŽP
Prebehla diskusia k rozpočtu Programu 5 kapitole 613 „Životné prostredie“
Návrh na uznesenie č. 1/2019
Komisia životného prostredia a ekológie odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet
na rok 2019 - kapitola 613„Životné prostredie“.
Zároveň komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu po prvom polroku roku 2019
prehodnotiť navýšenie položiek na bežné výdavky:
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň
- položky 635 006 údržba verejnej zelene
- položky 637 004 výsadba zelene
Dôvod: za účelom zvýšenia kvality údržby zelene v meste, vykonávania primeranej náhradnej
výsadby, z dôvodov zmeny klímy, potreby údržby novovybudovaných priestorov verejnej
zelene a vzniku novej lokality na údržbu verejnej zelene Háje.
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo
- položky 637 004 zber odpadu
Dôvod: nárast nákladov za skládkovanie odpadov podľa Nariadenia vlády SR č.
330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov na
skládku a nárastu nákladov TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., pri nakladaní s komunálnym
odpadom v roku 2019.
Podprogramu 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň
Bežný príjem
Položku 133 013 poplatok za skládkovanie, odporúčame po prvom polroku roku 2019 zmenou
v rozpočte vo výdavkovej časti Podprogramu 5.2 na použitie v zmysle § 7 ods. 5 zákona č.
329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov...v platnom znení.
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania bolo uznesenie č. 1/2019 prijaté.
Bod č. 4
Prerokovanie návrhu náplne práce a úlohy komisie životného prostredia a ekológie
Materiál predložil predseda komisie, ostatní členovia komisie v rámci diskusie k danému
bodu predložili návrhy na zmeny a doplnenie náplne práce komisie. Predseda komisie návrhy
zapracuje a na najbližšie zasadnutie komisie predloží na schválenie.
Návrh na uznesenie č. 2/2019
Predseda komisie návrhy zapracuje a na najbližšie zasadnutie komisie predloží na schválenie
náplň práce a úlohy komisie životného prostredia a ekológie.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Na základe hlasovania bolo uznesenie č. 2/2019 prijaté.

Nehlasoval: 0

Bod č. 5
Prerokovanie návrhu projektov v oblasti životného prostredia
Materiál predložil predseda komisie. Návrhy projektov „Dubnické predzáhradky“,
„Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku“, „Chcem správne separovať odpad“, „Mám doma
svojho miláčika“, „Myslím ekologicky, žijem ekologicky“. Prítomných oboznámil so
základnými cieľmi daných návrhov. Členovia komisie v diskusii k daným projektom vyjadrili
podporu.
Návrh na uznesenie č. 2/2019
Komisia berie návrhy projektov na vedomie.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania bolo uznesenie č. 3/2019 prijaté.
Bod 6
Diskusia
Mgr. Beniakovákomisiu oboznámila so žiadosťou p. primátora, aby boli nápomocní pri vytypovaní a určení
miest vhodných na venčenie psov. Cieľom je, aby na každom sídlisku vzniklo aspoň jedno
miesto vhodné na venčenie psov, kde by sa umiestnil aj odpadkový kôš na psie exkrementy.
Lukáč
Prítomných oboznámil s požiadavkou hlavne starších občanov, aby na mestskom cintoríne
boli rozmiestnené odpadkové koše (aby neboli len pri vchode).
Ing. Palkechová
Informovala o možnostiach skvalitnenia údržby zelene, starostlivosti o novú výsadbu, ale aj
o možnostiach zlepšenia ochrany životného prostredia.
Bod 7
Ukončenie rokovania komisie
Na záver p. Lukáč poďakoval všetkým členom komisie a Mgr. Beniakovej za účasť na
rokovaní komisie a potom rokovanie ukončil.
Predseda komisie :
Vladimír Lukáč
Zapísala : Mgr.Janka Beniaková
V Dubnici nad Váhom, dňa 27.2. 2019
Zápisnica bola podpísaná p. Lukáčom dňa . 03. 2019
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