Zápisnica zo zasadania komisie ŽP konaného dňa 3.5.2019 o 18,00 hod.
Prítomní:
Ing. Peter Sedláček, Katarína Resutíková-Mandyčevská, Mgr. Ivan Chládek,
Ospravedlnení:
Ivan Debnár, Ing. Pavel Zajac
Program:
1. Riešenie problémov protipovodňovej ochrany v obci.
 V rámci riešenia problémov protipovodňovej ochrany, boli predsedom komisie
predložené na zasadaní obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.3.2019 návrhy na
administratívne a praktické preventívne opatrenia (viď Zápisnica KŽP zo dňa
31.1.2019), ktoré je vzhľadom na zvyšujúce sa riziko prívalových dažďov a následné
riziko vzniknutia povodní, nutné vykonať v čo najkratšom možnom čase. Nakoľko
starosta obce ospravedlnil svoju neúčasť na zasadaní komisie, nebolo možné dozvedieť
sa, ako sa prijaté uznesenia poslancov OcZ a odporúčané opatrenia riešia. Nakoľko sa
jedná o ochranu života, zdravia a majetku občanov, členovia komisie odporúčajú
vedeniu obce tejto problematike venovať patričnú pozornosť.
 V termíne neodkladne je potrebné konať vo veci realizácie vybudovania prístupovej
cesty k priepustiam vložených do koryta vodného toku v kritickom mieste z pohľadu
ochrany pred povodňami, v aktuálnej verzii po parcelách 7-500/1, 7-501/1, 856, 857,
859. Nakoľko dotknutým subjektom je tiež správca vodného toku Hutná, je
z technických dôvodov najprv prejednať vec s ním, potom s ostatnými dotknutými
osobami a okamžite začať s prácami.
 Okrem úloh a opatrení vyplývajúcich z citovanej zápisnice a zo zasadania OcZ zo dňa
8.3.2019 komisia žiada preveriť, kedy a či zo strany OÚ bude vykonaná povinná
kontrola aktuálneho stavu vodných tokov, pobrežných pozemkov, brehových porastov
a dodržiavania režimu správania sa osôb na inundačnom území obidvoch tokov
v intraviláne a extraviláne obce (v zmysle čl.7 VZN č.4/2018 je stanovený termín do
15.5.2019).
 Členovia komisie navrhujú vyplatiť Mgr. Ivanovi Chládekovi dohodnutú a schválenú
jednorazovú odmenu za aktívnu pomoc pri príprave materiálov na riešenie povodní,
povodňovej dokumentácie a za praktickú pomoc pri riešení povodní v minulom období.
2. Riešenie problémov odpadov v obci.
 Dňa 16.4.2019 predsedom KŽP bol zaslaný zápis - odporúčanie členov komisie
týkajúce sa likvidácie odpadu po vykonanej brigáde (upratovanie priestorov okolo
bowlingu, multifunkčného ihriska a Flôsu) konanej dňa 13.4.2019. Napriek
odporúčaniu členov komisie, zverejnenia zápisu na internetovej stránke obce,
konštatujeme, že podnes, t.j. 10.5.2019, nebol odvezený vyzbieraný odpad z lokality





Flôs. Žiadame o neodkladné odvezenie odpadu a tak isto neodkladne riešiť ostatné
navrhované opatrenia.
Členovia komisie opätovne konštatujú, že napriek platnosti VZN o nakladaní s KO a
DSO, toto sa nedodržiava. Jedná sa hlavne o likvidáciu drobných stavebných odpadov,
ktoré sú vyvážané na rôzne miesta v katastri obce a tým sa zakladajú nelegálne skládky
odpadov. Nelegálnu skládku odpadu na parcele E 1827, majiteľ Obec Ľubietová, je
potrebné neodkladne riešiť v zmysle platnej legislatívy (Zákon č.79/2016 o odpadoch).
Členovia komisie žiadajú neodkladne riešiť aj skládku balíkov krmiva uložených
v roztrhaných plastových obaloch pod Flôsom na parcele E 2380. Vlastník pozemku je
Obec Ľubietová. Je potrebné vyzvať vlastníka odpadu (balíkov krmiva), resp. nájomcu
pozemku, aby balíky odviezol a zlikvidoval v čo najkratšom čase v zmysle Nájomnej
zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov, čl. 6, odst. 9.

3. Ostatné.
 V rámci osvetovej činnosti po dohode s riaditeľkou ZŠ TGM v Ľubietovej dňa
15.4.2019 členka KŽP Katarína Resutíková-Mandyčevská vykonala prednášku (formou
besedy), zameranú na ochranu životného prostredia a na problematiku plastov pre
žiakov 4. ročníka. Vzhľadom na pozitívny ohlas zo strany vedenia ZŠ ako aj samotných
žiakov, v takýchto besedách budeme pokračovať aj v iných ročníkoch.
 Po splnení úloh a opatrení vyplývajúcich zo Zápisnice KŽP z 31.1.2019 (menovanie
členov povodňovej komisie, krízového štábu obce...) vykonáme prednášku týkajúcej sa
tejto problematiky. Prednáška bude určená aj pre poslancov, členov DHaZZ,
pracovníkov obce, resp. pre občanov.
 Členovia komisie sa oboznámili s materiálom vypracovaným za účelom odstránenia
enviromentálnej záťaže – oceľových nádrží na PHM v objekte pri budove Obecných
lesov (bývalých CO skladov). Vzhľadom na to, že zrejme došlo a dochádza ku
kontaminácii okolia ropnými látkami skladovanými v minulosti v nádržiach, bude
potrebné vynaložiť pomerne vysoké finančné prostriedky na ich odstránenie a na
zlikvidovanie kontaminovanej zeminy z okolia. Odporúčame najskôr zistiť vlastníka
nádrží, t.zn. zistiť, či prešli v minulosti delimitačným protokolom z majetku štátu do
majetku obce Ľubietová. Ak z delimitačného protokolu vyplýva, že vlastníkom nádrží
je štát, tak treba urobiť opatrenia, ktoré zabezpečia aby túto environmentálnu záťaž
zlikvidoval príslušný štátny orgán. Ak sú nádrže vo vlastníctve obce, tak ich odstránenie
vykonať prostredníctvom vyhlásenia verejného obstarávania. Všetky aktivity smerovať
k využitiu maximálnej finančnej spoluúčasti štátu pri likvidácii nádrží.
V Ľubietovej dňa 12.05.2019
Zapísal : predseda KŽP Ing. Peter Sedláček

