Obec Spišské Bystré
Správa č.1/2015
Určené pre: Obecné zastupiteľstvo – rokovanie dňa 27.2.2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CIELE A PLÁN ČINNOSTI KOMISIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VÝSTAVBU
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správu predkladá: Peter Kundis, predseda komisie pre životné prostredie a výstavbu.
Správu vypracoval: členovia komisie pre životné prostredie a výstavbu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh záverov a opatrení:
1. OZ v Spišskom Bystrom berie na vedomie ciele a plán činnosti Komisie OZ pre
životné prostredie a výstavbu
2. OZ schvaľuje strategické priority v oblasti životného prostredia a výstavby tak, ako sú
pomenované v bode 3 tejto správy.
3. Ukladá predsedovi komisie pre ŽPaV predložiť do OZ spracované úlohy podľa
harmonogramu v prílohe 1.
T: 2 mesiace od schválenia harmonogramu
Z: predseda komisie pre ŽP a V

Rozdeľovník:
▪
Starosta obce
▪
Poslanci OZ
V Spišskom Bystrom, dňa 17.2.2015

1.ZLOŽENIE, CIELE A PLÁN ČINNOSTI KOMISIE
Komisia ako poradný orgán starostu a OZ bude vo volebnom období pracovať v tomto
zložení:
A) Stáli členovia komisie:
▪
Peter Kundis. – predseda komisie
▪
Ing. Pavol Budaj, PhD. – člen komisie
▪
Ing. Martin Lavko– člen komisie
▪
Bc. P. Orolínová – členka komisie
B) Nestáli členovia komisie:
Podľa záverov zasadania OZ dňa 30.1.2015 bude predseda komisie prizývať k
spolupráci občanov, príp. externých odborníkov „ad hoc“, v závislosti od konkrétnej
problematiky. Činnosť nestálych členov môže byť na návrh predsedu komisie
stimulovaná. Komisia bude prizývať na svoje zasadnutia podľa potreby aj pracovníka
stavebného úradu.

Cieľom komisie je pripravovať odborné podklady, stanoviská a riešenia v oblasti životného
prostredia a výstavby.

Plán činnosti komisie
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Komisia bude zasadať spravidla jeden krát za 2 mesiace, v prípade potreby častejšie.
Bude pripravovať ročné plány činnosti pre naplnenie stanovených cieľov na
schválenie starostovi obce a OZ.
Na zasadnutiach bude pripravovať stanoviská k jednotlivým bodom prerokovaným
na rokovaniach OZ a podnetom z externého prostredia.
V súlade s harmonogramom činnosti OZ vypracuje dôvodové správy, analytickú
a návrhovú časť riešenia vybraných problémov, ktoré sú v gestorskej pôsobnosti
komisie.
V roku 2015 pripraví komisia na rokovanie OZ pracovné materiály podľa tab. 1
(príloha 1).
Predkladá starostovi obce a OZ hodnotenie priebežného plnenia plánovaných úloh.

2. CHARAKTERISTIKA PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ

HLAVNÁ OBLASŤ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ODVETVIE
A DOTKNUTÁ ČASŤ
Vodné toky:
všeobecne

PROBLÉM A ÚLOHA

Záplavy.
Protipovodňové riešenia.

Voda a kanalizácia :
ul. Hviezdoslavova
a Hornádska.,
ČOV

Záplavy.
Riešenia na zvýšenie
funkčnosti a oddelenie
dažďovej a splaškovej
kanalizácie

Energie:
Verejné osvetlenie, budovy
ZŠ, Ob.úrad, kostol

Zastaralé zdroje tepla
a osvetlenia.
Obnova zdrojov tepla
a osvetlenia .

Odpadové hospodárstvo:
všeobecne

Čierne skládky.
Lokalizácia a likvidácia
čiernych skládok, separ.
zber, kompostovacie
zariadenie, zvyšovanie
povedomia občanov

Lesy:
všeobecne

Záplavy, poškodené cesty.
Riešenia na zalesňovanie,
oprava ciest z daní
z podnikania.

Čierne , tech.závadné stavby:
všeobecne

Ohrozenie okolia.
Usporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemkom
obce.Odstránenie tech.
nevyhovujúcich stavieb.

Zdroje pitnej vody:
všeobecne

Havárie, poruchy.
Audit-Veólia, štát

INFRAŠTRUKTÚRA
DOPRAVY

Cesty, chodníky a dopravné
značenie:
ul. Kukučínova, školská,.

Výtlky a prepadnuté šachty.
Výstavba, údržba a oprava
ciest a chodníkov.

Autobusová doprava:
všeobecne

INFRAŠTRUKTÚRA
TECHNICKÁ

Rekonštrukcia autobusových
zastávok, aktualizovať
cestovné poriadky.

Verejné osvetlenie:
,,Kamenec“

Chýbajúce a zastaralé siete.
Vybudovanie nových a
obnova málo funkčných sieti.

Obecné budovy a zariadenia:
Ob.úrad, ZŠ, stará MŠ, pož.
zbrojnica, šatne FK, dom
smútku.

Poškodené strechy, fasády,
výplne a chýbajúce
zariadenia.
Údržba a opravy starších
budov a návrh na výstavbu
kultúrneho domu,
viacúčelového ihriska,
a detského ihriska.

INFRAŠTRUKTÚRA
SOCIÁLNA

Telekomunikačné siete:
všeobecne

Zvýšiť dostupnosť, pokrytie

Bytová výstavba:
všeobecne

Zachytiť potreby občanovIBV, nájomné byty.

Služby:
všeobecne

Zachytiť potreby občanovsoc. služby,obchod, strava,
pošta, lekár

3. STRATEGICKÉ PRIORITY

- Vodohospodárstvo
- Priestory pre kultúrne aktivity
Na základe týchto priorít vypracovať kroky pre ich realizáciu v období
r. 2015 – 2018, so začiatkom realizácie v r. 2015

4. RIEŠENIE OPERATÍVNYCH A HAVARIJNÝCH STAVOV
vyplývajúcich zo správy starostu obce na rokovaní OZ 30.1.2015
Odporúčame využiť hľadať riešenia finančného krytia v určitých dohodách
s užívateľmi a poškodzovateľmi ciest.

5. NÁVRH ČINNOSTI NA r. 2015
Základné úlohy sú uvedené v prílohe č. 1 a výstupy týchto riešení budú
predložené na prerokovanie OZ.

Príloha 1: PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2015

mesiac

Aktivity komisie

január
Predloženie cieľov, činnosti a plánu práce komisie.
február

marec

apríl

Vypracovanie postupnosti krokov na riešenie strategických
priorít.

máj

Vypracovať potrebu finančných zdrojov na krytie menovitých
úloh havarijného a strategického významu na r. 2015.

jún
Riešenia strategických priorít

júl
august
Riešenia strategických priorít

september
Priebežná kontrola menovitých akcií
október
Spracovanie plánu menovitých akcií pre rok 2016
november

december
Tab.1

