Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia
a verejného poriadku
zo dňa 30. 01. 2019 v zasadačke OcÚ Smižany
Prítomní: 1. Mário Frankovič – predseda komisie ŽP a VP
2. Mikuláš Krajňák – poslanec OZ
3. Mgr.,PhDr. Ladislav Šuba
4. Martin Šteiner
5. Ing. Marián Vaľo
6. Peter Klein
7. Peter Schmogner
8. Anna Jurčíková
9. Jozef Juraška
10. JUDr. Ján Dučák
11. Ing. Iveta Dobšinská

Program:
1. Otvorenie
2. Kamerový systém v obci
3. Projekt dopravné značenie v obci
4. Operačný program – Kvalita životného prostredia ( kompostéry )
5. Rozpočet Obce pre rok 2019
6. Diskusia
7. Záver
1.) Zasadnutie komisie životného prostredia a verejného poriadku otvoril predseda komisie
p. Mário Frankovič, ktorý uvítal všetkých členov a oboznámil ich s programom zasadnutia.
2.) JUDr. Ján Dučák oboznámil prítomných s kamerovým systémom v obci, je inštalovaných
29 kamier, z toho tri kamery sú nefunkčné, ktoré budú vymenené po zakúpení nových kamier.
3.) P. Jozef Juraška v treťom bode vysvetlil, že je daná žiadosť na doplnenie projektu
dopravného značenia v obci. Doplnenie projektu nám urobí Ing. Štefan Labuda, ktorý je
autorom celého projektu a jedná sa o ulice: Jahodová, Ružová, Jesenského, Sládkovičova a zo
severnej strany ulica Lipová. Predseda komisie navrhol nástrek parkovacích čiar pred
bytovými domami na ulici Nálepkova a ul Pavla Suržina a nástrek žltého vodorovného
značenia v križovatke ul. Nálepkova pred reštauráciou U Susedy. Ďalej bolo navrhnutá zmena
prednosti protiidúcich vozidiel na moste ulice Smreková, pri TJ.
4.) K operačnému programu – Kvalita životného prostredia sa vyjadril p. Jozef Juraška,
poukázal, že obec Smižany cez projekt získala pre obyvateľov bytových domov kompostéry
na výrobu kompostu. Kompostéry sú uskladnené v hale na poľnohospodárskom družstve,
v mesiacoch marec, apríl budú vydávané občanom obce.
5.) S rozpočtom obce prítomných oboznámila Ing. Iveta Dopšinská, vysvetlila jednotlivé
položky, poukázala na kroky, ktoré sú nevyhnutné na úhrady, ktoré veci môžu ešte počkať, čo
si môžu jednotlivé oddelenia plánovať v danom roku.

6.) Diskusia – prebiehala aktívne
- JUDr. Ján Dučák pri problematike križovatky ul. Nálepkova po prerokovaní s ostatnými
členmi, a vyjadril súhlas k návrhu
- p. Klein navrhol zaevidovať 6 kamier, ktoré boli dodané sponzorsky pre účely kamerového
záznamu, aby v budúcnosti nevznikol problém s právnou dokumentáciou. Ďalej podotkol, čo
bude s kamerami, keď náčelník OP ukončí pracovný pomer.
- p. Klein podotkol k rozpočtu, prečo nie je navrhnutá čiastka na enviroment obce pre rok
2019
- vzhľadom na to, že bude daný projekt pre doplnenie kamier a rekordéra v obci, sa navrhnuté
finančné prostriedky pre výmenu troch nefunkčných kamier použijú na prekládku otočnej
kamery k plánovanému detskému ihrisku na ul. Nálepková.
Na záver zasadnutia sa predseda komisie p. Frankovič poďakoval členom a prizvaným za
plodnú diskusiu k problematike ŽP a poprial všetkým veľa tvorivých nápadov a síl v ďalšej
práci.

Mário Frankovič
Predseda komisie ŽP a verejného poriadku

