Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia obchodu a služieb
konaného dňa: 21. mája 2020 na Obecnom úrade v Šoporni.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok:
16.30 hod.
Ukončenie: 18.15 hod.
Program:
1. Otvorenie.
2. Verejná zeleň v okolí starej budovy Materskej školy
3. Deň zeme - náhradný termín.
4. Terénne úpravy za č.d. 338 - pri starom ramene Váhu, vytvorenie oddychovej zóny
s altánkom a s možnosťou opekačiek.
5. Zriadenie odvodňovacích žľabov pri štátnej ceste smerom na Šaľu
6. Nákup kvalitnej drtičky na haluzovinu – návrh do rozpočtu na rok 2021
7. Postrehy a nápady.
8. Ukončenie
1. Otvorenie.
Zasadnutie komisie životného prostredia, obchodu a služieb otvoril a všetkých prítomných
privítal predseda komisie pán Ing. Marián Ferenc. Skonštatoval, že všetci členovia boli
včas pozvaní na zasadnutie. Všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu, boli oboznámení
s programom rokovania, neboli k nemu vznesené pripomienky ani námety a s programom
súhlasili.
2. Verejná zeleň v okolí starej budovy Materskej školy
Členovia komisie pripravia návrh na vytvorenie rekreačno - oddychovú zónu pri starej
budove Materskej školy smerom od Rajčury s vybudovaním chodníkov, vytvorenie
nových trávnatých plôch, s výsadbou stromov, s osadením lavičiek, so zhotovením
vodnej fontánky a zriadenie ohniska na opekanie. Návrhmi sa budú zaoberať na
nasledujúcej komisii najneskôr však v septembri 2020 tak, aby mohlo OZ rozhodnúť o
zaradení do rozpočtu na rok 2021.
3. Deň zeme - náhradný termín.
Členovia komisie súhlasia, aby sa určil náhradný termín za Deň zeme, ktorý sa mal
pôvodne uskutočniť dňa 4. apríla 2020.
4. Terénne úpravy za č.d. 338 - pri starom ramene Váhu, vytvorenie oddychovej
zóny
s altánkom a s možnosťou opekačiek.
Členovia komisie pripravia návrh na vytvorenie oddychového priestranstva pri starom
ramene Váhu : vykosiť trávne plochy, vytvoriť ohnisko s veľkými kameňmi na možnosť
opekania, vybudovať pevný altánok s posedením. Taktiež návrh pripravia tak, aby mohol
byť predložený OZ s možnosťou zapracovať ho do rozpočtu na rok 2021.
5. Zriadenie odvodňovacích žľabov pri štátnej ceste smerom na Šaľu.
Členovia komisie odporúčajú vybudovať priesakové kanály pri štátnej ceste smerom na
Šaľu s použitím makadamových kameňov, súbežne pri realizácii kanalizácie v danej
oblasti.
1

6. Nákup kvalitnej drtičky na haluzovinu – návrh do rozpočtu na rok 2021
Členovia komisie pripravia návrh aj s konkrétnymi odporúčaniami na kúpu kvalitnej
drtičky na haluzovinu s umiestnením na Zbernom dvore tak, aby sa uvedené mohlo
zapracovať do rozpočtu na rok 2021.
7. Postrehy a nápady.
Členovia komisie odporúčajú v suchom počasí pravidelne polievať stromy vysadené
v náhradnej výsadbe na pozemkoch vo vlastníctve obce Šoporňa.
Po diskusii predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Predseda komisie: Ing. Marián Ferenc
Zapísala: Z. Belúchová
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