Zápisnica zo stretnutia komisie verejného poriadku, životného prostredia
a sociálnych vecí obce Zálesie
Termín:
25.05.2020
Miesto:
Kultúrny dom , Zálesie
Prítomní: Peter Milko – predseda komisie
Marián Perger - starosta,
Božena Ručeková – člen
Viera Klimová – člen
Nikol Žišková - člen
Martin Faktor - člen
Juraj Bažany - člen
Stanislav Zajaček – člen
Hostia –
p. Sihelniková
p. Michal Šlachta
p. Selecká
Program:
1. Kamerový systém v obci, zhodnotenie projektu urobí pán Zajaček a pán Starosta,
2. Medializované informácie o možnej kontaminácií spodných vôd na dvoch
skládkach v okolí obce, stanovisko komisie,
3. Zberné nádoby na separovaný odpad – ich zrušenie, stanovisko komisie,
4. Žiadosť na osadenie nádob na elektro odpad, stanovisko komisie,
5. Znovu otvorenie trhoviska,
6. Príprava VZN na príspevok stravovanie dôchodcov v obci,
7. Kultúrne a športové akcie v obci na rok 2020 v súvislosti s Covid-19, stanovisko
komisie,
8. Iné návrhy a ich riešenia. ( sáčky- psy, korzo poriadok a parkovanie )
Na úvod privítal pán Milko prítomných, informoval o programe komisie a otvoril
rokovanie komisie.
Bod 1. Info projekt : kamerový systém v obci.
O projekte informoval Stanislav Zajaček. Osadenie kamier a testovanie je ukončené,
momentálne je to v stave vyúčtovania. Podklady sú pripravené, pán starosta ich má
podpísať a dňa 27.5.2020 by sa mali poslať na Ministerstvo vnútra na kontrolu.
Kamery sú osadené na miestach Kultúrny dom, ulica Jazerná, Starobystrická, časť Korza,
vstup do obce, ako z Ivanky, tak aj z Malinova, zberný dvor. V budúcnosti sa systém môže
rozširovať. Prístup do systému má výhradne štatutár obce – starosta, za jasne
stanovených podmienok a možností definovaných v zákone.
Nahrávka je zo zákona ukladaná 15 dní, nahliadnuť môže štatutár obce a polícia.
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Na stránke obce chýba smernica GDPR o nakladaní s osobnými údajmi získanými
s kamerového systému. Najmä o tom kto je spracovateľ osobných údajov a ako sa osoba
oprávnená dostane k týmto údajom, či kto je oprávnená osoba a ďalšie tak ako ich
vyžaduje zákon.
Stanovisko komisie :
Komisia berie na vedomie informáciu od pána Zajačeka a pána starostu a odporúča obci
dopracovať zákonné náležitosti ohľadne GDPR a zverejniť na stránke obce.

Bod 2. Medializované informácie o možnej kontaminácií spodných vôd na dvoch
skládkach v okolí obce.
Predseda komisie uvádza : Minulý týždeň sme prostredníctvom médií zachytili
informáciu o možnej kontaminácii spodných vôd na skládkach v obciach Ivánka pri Dunaji
a Most pri Bratislave. Z tohto dôvodu je nutné bezodkladne situáciu preveriť, informovať
obyvateľov a spoločne z okolitými obcami tlačiť na Min. životného prostredia, aby
skládky riešil.
Starosta predniesol, že je v kontakte so starostami okolitých obcí Most pri Bratislave,
Ivanka pri Dunaji. Rozbor na všetky látky je veľmi zdĺhavý a drahý. Starostovia chcú
vyvolať stretnutie na MŽP, aby obce zapojili do konania a informovali o stave, nakoľko
obce nie sú schopné na vlastné náklady platiť podrobnejšie rozbory. Starostovia budú
požadovať odbery na miestach ich určenými.
Predseda komisie – Milko, informoval o stretnutiach a činnostiach ktoré ihneď po
medializácií vykonal. Okrem osobnej návštevy dotknutého územia skládky, spoločne
s odborníkmi a firmou Auqaseco s.r.o. sídliacej v IpD vytypovali látky, ktoré mohli vodu
kontaminovať a na tieto látky odporúčajú vykonávať rozbor.
Sú to látky v skupinách :
- Pesticídy
- Prchavé organické látky
- Polycyklické aromatické uhľovodíky
Rozbor bude vykonaný v zmysle vyhlášky MZSR 247/2017 Z.z.
Je nutné, aby si záujemcovia o rozbor prišli vyzdvihnúť vopred vzorkovnice ( napr. do
spoločnosti Auqaseco s.r.o. sídliacej v IpD, vedľa cafe Štefanik ) a dodržali požadovaný
postup odberu.
Všetky informácie sú zverejňované priebežne na FB stránkach iniciatívy Lepšie Zálesie.
Stanovisko komisie :
Komisia odporúča starostovi informovať občanov, že sa daným problémom obec zaoberá
a odporúčame obci vybrať 4 odbery a dať spraviť rozbor z ohrozených lokalít, v čo
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najkratšej dobe. Ak si chcú dať spraviť rozbor vody občania samostatne, odporúčame
zamerať rozbor aj na skupiny :
- Pesticídy
- Prchavé organické látky
- Polycyklické aromatické uhľovodíky
Komisia navrhuje, aby bolo prijaté uznesenie, aby obec aspoň 1x do roka dala robiť rozbor
vody zo studní z ohrozených lokalitách, najlepšie v jarnom období.

Bod 3. Zberné nádoby na separovaný odpad.
Ako starosta obce informoval na stránke obce prišlo k stiahnutiu nádob na separovaný
odpad. Viac o tejto téme prišla povedať pani Selecká, zamestnanec OU.
Okolie týchto nádob bývalo znečistené každý deň, separácia v nich bola mnoho krát
porušená, čo malo za následok, že sa obci tento odpad započítaval ako komunálny a za
tento platíme. Vyššiu frekvenciu vývozu nebolo možné zjednať. Ak obec objednala extra
vývoz, tento bol zarátaný do vývozu ako za komunálny odpad. Tieto problémy okrem
neporiadku prinášali aj finančné straty pre obec.
Ďalej komisia riešila smetné nádoby v okolí bytoviek. Tieto by mali mať vlastné
uzamykateľné stojiská na vlastnom pozemku. Čo je nutné doriešiť.
Pani Selecká informovala o požiadavkách občanov na vývoz BRO odpadu ( hnedé nádoby
) raz týždenne. Toto odporúča komisia riešiť do budúcna pri pláne nákladov na túto
službu, nakoľko tohto ročný rozpočet s navýšením nepočíta.
Stanovisko komisie :
Komisia prerokovala zrušenie a premiestnenie kontajnerov na triedený odpad tak, ako ho
navrhuje starosta obce. Z návrhom na odstránenie stojísk sa komisia stotožňuje a zároveň
odporúča preložiť aj nádoby na sklo. Komisia zároveň odporúča obci na bývalé stojiská
osadiť info tabule o preložení kontajnerov na zberný dvor. Ďalej komisia odporúča obecným
novinám o veci informovať v ďalšom čísle.
Bod 4. Nádoby na elektro odpad.
Pani Selecká predostrela ponuku zaslanú na OÚ ohľadne zberu elektro odpadu od firmy
Asekol s.r.o., ale firma žiada osadenenie nádob na prístupnom mieste 24/7 v obci nie na
zbernom dvore.
Stanovisko komisie :
Komisia odporúča firme ponúknuť miesto na zbernom dvore v obci výlučne na zbernom
mieste.
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Bod 5. Znovu otvorenie trhoviska
Momentálne je organizácia trhoviska pozastavená z dôvodu pandémie covid -19. Napriek
tomu na trhovisko chodia predávať obyvateľky obce svoje prebytky. Stále nie je trhovisko
prispôsobené pre ľahšie fungovanie trhu. V minulosti musel vždy niekto prísť na trh ráno
vyložiť a poobede zložiť stoly. Je dôležité dodržiavať platné VZN o trhovisku a tento
predaj zabezpečiť v réžií obce. Pravidelné trhy by sa mali organizovať bez nutnosti
vykonania práce osôb navyše, mimoriadne trhy s určitou témou, napríklad raz za mesiac
sa budú podporovať a organizovať.
Stanovisko komisie :
Komisia odporúča zakúpiť a napevno ukotviť min. 2 predajné stoly. Fungovanie
v jednoduchšej forme, predaj bez organizátora, ohlasovanie predaja na OÚ. Komerčný
predajcovia si zabezpečia vlastné stoly. Príležitostné akcie sa budú usporadúvať podľa
situácie uvoľňovania opatrení.. Komisia odporúča po pandémií, v pokračovaní vedenia
trhoviska podľa platného VZN.
Bod 6. Príprava VZN na príspevok stravovanie dôchodcov v obci.
Príspevok predstavuje 0.50 Euro. V tohtoročnom rozpočte obce máme túto položku
narozpočtovanú. Podľa informácie od pani Ručekovej sa na schôdzi dôchodcov sa
dôchodcovia uzniesli, ak by bolo možné zachovať fungovanie roznášky stravy ako
doteraz. To znamená, sumu obedu si platia a dopravu / rozvoz im platí obec. Takúto
kompenzáciu berú ako dostatočnú a ďalšiu nežiadajú. Pri stanovených kritériách
primania príspevku podľa výšky dôchodku by toto zbytočne navyšovalo zaťaženia
zamestnancov OÚ aj ich.
Stanovisko komisie :
VZN na príspevok na stravu odporúčame na tento rok OZ nezavádzať a odporúčame
finančnej komisii, aby v rozpočtovom opatrení navrhla, ako dané prostriedky použiť ináč pre
obec, ako aj pre dôchodcov. Rozvoz obedov tak, ako ho zabezpečuje obec, by mal ostať
zachovaný.
Bod 7. Kultúrne a športové akcie v obci v roku 2020 v súvislosti s Covid-19.
Komisia Verejného poriadku v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou covid -19 odporúča
obci, aby pri povoľovaní kultúrno spoločenských akcií v obci kládla zvýšenú mieru na
kontrolu dodržiavania aktuálnych nariadení hlavného hygienika SR a vlády SR. Žiadna
akcia v obci by nemala byť povolená pokiaľ sa obec nepresvedči o tom akým spôsobom
budú tieto podmienky splnené. Samozrejmosťou pre všetky združenia v obci je urobiť
všetko, čo je v ich silách, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých účastníkov, či už
športových alebo kultúrnych akcií v obci. Podľa verejne dostupných informácií sú
spoločenské akcie v tejto chvíli povolené do účasti 100 osôb. Od ďalšej vlny uvoľňovania
opatrení sa hovorí o 1000 osobách na podujatie. Pri stravovaní sú tieto opatrenia ešte
výraznejšie napr.: 15m2 na osobu, či odstup najmenej 2metre. Veríme, že príde
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k zlepšeniu vývoja pandémie a postupne budú tieto opatrenia uvoľňované. Nie je nutné
akcie rušiť, ale hľadať s organizátormi spôsoby, ako napĺňať nariadenia a zabezpečiť
dôležité opatrenia.
Stanovisko komisie :
Komisia odporúča OZ prijať nasledovné UZN : Obec bude môcť povoliť len takú spoločenskú
akciu v obci, kde bude možné dodržať nariadenia hlavného hygienika SR a vlády SR,
respektíve také, aké budú platné v čase povoľovania akcie. Zároveň odporúčame, aby
organizátor v žiadosti uviedol spôsoby, akými bude platné opatrenia uplatňovať
a zodpovednú osobu za ich dodržiavanie. Organizovanie kultúrnych podujatí na území obce
a ich povoľovanie popisujú samostatné zákony a to najmä zákon č.96/191 Zz. tieto
odporúčame samozrejme dodržiavať tiež.
Bod 8. Rôzne.
Predseda komisie navrhuje prejsť a zaujať stanovisko aj k problémom ktoré sprevádzajú
otvorenie projektu KORZO ZÁLESIE, navrhuje zaujať stanovisko, k otvorenému listu
v ktorom poslanci vyzvali pána starostu na riešenie problémov v súvislosti s projektom
KORZO. Zároveň navrhuje, aby sa komisia pokúsila pomôcť vyriešiť samotné problémy
v liste popísané.
-----------------------Citácia listu :--------------------------Otvorený list Starostovi obce Zálesie.
Vážený pán starosta.
Dovoľujeme si Vás pán starosta verejne požiadať, aby obec začala riešiť problémy okolo
KORZA ZÁLESIE. Posledné víkendy sa na nás obracajú občania, ktorých trápia viaceré
nedostatky :
1. Parkovanie,
2. Psie exkrementy,
3. Smetné koše a ich pravidelné vynášanie najmä cez exponované dni.
Áno, je pravdou, že sa plánuje dorobiť projekt, nájsť prevádzkovateľ a plánujeme zmenu
dopravného značenia, ale problémy, ktoré sú pri Korze treba riešiť okamžite! Do tej doby
čo? Budeme toto trpieť a budeme čakať, kým si projekt pokazí dobré meno ? Prosíme ťa,
obec musí ihneď konať.
Parkovanie :
Asi najzložitejší problém, kde zaparkovať vozidlá návštevníkov. Žiadne značky, stĺpiky ani
žlté čiary problém, že ľudia nemajú kde zaparkovať, nevyriešia. Ak nedáme ľuďom
alternatívu kde parkovať, ani dopravným značením ich nedonútime, aby nestáli tam, kde
nechceme.
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Ako riešenie navrhujeme : Na dobu dočasnú situáciu vyriešiť tak, aby obec oslovila
majiteľov okolitých pozemkov ( do 150m ) a dohodnúť dočasný nájom pozemku, jeho
dočasné upravenie na parkovanie a dočasne takto vyriešiť situáciu s parkovaním. V okolí
je viacero vhodných pozemkov, ktoré by na takéto riešenie boli ideálnymi. Veríme, že
z titulu starostu obce vieš relatívne rýchlo nájsť riešenie s majiteľmi pozemkov.
Psie exkrementy :
Záhradkárov pri korze (a nie len ich) trápi, že ľudia sa chodia tešiť do prírody aj so svojim
štvornohými miláčikmi, pravdaže týto svoje potreby vykonávajú kde ich napadne. Je
vhodné do lokality inštalovať čo najskôr koše na psie exkrementy v dostatočnom počte
a vybaviť ich sáčkami.
Smetné koše :
Ako vidíme, návštevníci aj keď bez bufetu vedia narobiť veľa neporiadku. Je veľmi
nepekný pohlaď, keď tak pekný projekt hyzdia preplnené smetné koše. Nehovoriac o tom,
že pri vetre posielame všetok neporiadok našim susedom po toku rieky. Smetné koše,
ktoré tam dočasne inštalovali dobrovoľníci, treba pravidelne vyprázdňovať, žiaľ pri
veľkej návštevnosti aj viac krát za deň. Aj tu je riešenie možné cez obecných
zamestnancov.
Veríme, že všetky nami spomenuté veci, sú riešiteľné v priebehu pár dní, ak sa im obec
bude venovať a veríme, že to pomôže upokojiť aj zbytočne negatívne nálady občanov ku
projektu KORZO, ktoré si naozaj zaslúži, aby sme sa o neho starali lepšie. Sme radi, že
nateraz sa o zveľaďovania a poriadok KORZA starajú dobrovoľníci z OZ Naše Zálesíčko,
ale obec nemôže očakávať, že všetky problémy budú na ich pleciach.
Pravidelná starostlivosť o KORZO :
Na záver si dovolíme upozorniť, že takýto projekt potrebuje ( a mal už dávno mať )
Prevádzkový poriadok a prevádzkovateľa, ktorý sa bude o projekt starať. Ak obec tieto
činnosti nevie zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, je ako možná
alternatíva túto starostlivosť dohodou o vykonaní prác a činností zazmluvniť, napríklad
aj u OZ Naše Zálesíčko, ktoré sa o projekt stará a takto by sa táto starostlivosť legalizovala
a bolo by možné za ňu združeniu aj platiť, čím by opätovne bolo možné získané
prostriedky investovať do projektu.
Ďakujeme, že naše prosby v mene ostatných obyvateľov, budú čo najskôr vypočuté.

V Zálesí : 17.5.2020
Za iniciatívu Lepšie Zálesie :
Martina Dobrovodská
Andy Klimo
Peter Milko
Patrik Vaško
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Maroš Sollár
----------koniec listu-----------------------------------------------V diskusii zazneli rôzne názory, či, ako veci riešiť, komisia navrhla odporučiť starostovi
určite na list odpovedať a v predmetných veciach konať. Zazneli aj návrhy ako naučiť ľudí
v prírode neporiadok nerobiť a odpadky si nosiť domov, či ako motivovať ľudí nechodiť
na KORZO autom. Členovia navrhli odporučiť pánovi starostovi vhodný pozemok na
dočasné parkovanie. Touto problematikou sa určite budeme ešte v komisií zaoberať
a niektoré aj na tejto komisii navrhnuté nápady skúsiť realizovať.
Stanovisko komisie :
Komisia berie predmetný list na vedomie, odporúča obci problémy riešiť a v ďalších
komisiách o nich rokovať.
Komisia vyčerpala program, predseda sa poďakoval prítomným a ukončil zasadanie.

V Zálesí, dňa 25.5.2020

Peter Milko
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