Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia
a verejného poriadku
zo dňa 11. 04. 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. Miroslav Grečko

Program:
1. Otvorenie
2. Projekt dopravné značenie v obci, - informácia o stave, nástrek parkovania
3. Návrh správy NP
- parkovisko pod hotelom Čingov
- posun konca splavu pod mostom na Maši
- rozšírenie vstupu do Slovenského raja-vstupná brána
- stanový tábor pred chatami Ihly
- chaty Ihly-návrhyna zlepšenie prevádzky
- autobusová zastávka pod hotelom Čingov
4. Riešenie parkovísk
- chata Novák ( Košiarny briežok ) – rozšírenie
- nevyužitý priestor oproti Grófskej studni – KB – realizácia parkoviska
5. Návrh na úpravu skládky – baniská
6. Návrhy členov komisie
7. Diskusia
8. 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.) p. Juraška informoval prítomných o vyhotovení dodatku projektu dopravného značenia
v našej obci Ing. Štefanom Labudom, autorizovaným inžinierom pre cestné stavby. Dodatok
projektu sa týka dvoch okruhov, a to: a) ulíc Sládkovičovej, Ružovej, Jesenského a Jahodovej
b) ulíc Agátovej, Lipovej Javorovej a Smrekovej
c) doplnenie DZ stoj daj prednosť v jazde na Maši
d) zapracovanie dopravného značenia do rozpočtu pre rok 2020
-- nástrek parkovacích miest na ulici Nálepkovej a Pavla Suržina a pred MŠ Ružová bude
realizovaný v mesiacoch jún – júl 2019
-- prerokovať na stavebnej komisii zjednotenie farby náteru mostov v obci, taktiež
zabezpečenie čističky odpadových vôd pod reštauráciou Ihly na Čingove

-- náplánovať finančné prostriedky do rozpočtu pre rozšírenie chodníka aj pre parkovanie na
ulici Nálepkova oproti reštaurácii ,, U susedy“, z dôvodu neschválenia vodorovného značenia
ODI PZ SNV
3.) – parkovisko pod hotelom Čingov komisia ŽP a verejného poriadku neodporúča
vybudovanie parkoviska z dôvodu neexistujúceho chodníka do centra Čingova
a) na posun konca splavu pod mostom na Maši bolo dané členmi súhlasné stanovisko, záleží
na vyjadrení správy NP Slovenský raj, povodia Bodrogu a Hornádu, či je to realizovateľné
a finančných prostriedkoch na samotnú realizáciu
b) vstupná brána do Slovenského raja bola – po rôznych návrhoch bol navrhnutý presun brány
o cca 50 m ďalej a na tejto ploche smerom k bráne by mohlo byť zrealizované parkovisko
c) chata Ihly – predseda komisie uviedol, aby nájomca bol vyzvaný k uprataniu okolia
samotnej reštaurácie a priľahlých priestorov
d) autobusová zastávka – realizácia umiestnenia autobusovej zastávky vedľa štátnej cesty pod
hotelom Čingov
4.) Parkoviská – v rámci rozvoja návštevnosti NP Slovenský raj, bolo navrhnuté parkovanie
v rekreačnej oblasti Košiarny briežok :
a) šikmé státie vľavo popri komunikácii v smere k horárni Henel
b) využiť priestranstvo v y-psilonke ciest oproti Grófskej studni
5.) Skládka BANISKÁ – v 15. týždni skládka bola splanirovaná, p. Klein navrhol montáž foto
pascí na zamedzenie uskladňovania odpadu , zo stany od podjazdu
6.) Návrhy členov komisie
-- p. Anna Jurčíková v zniesla požiadavku od občanov, a to zriadenie chodníka na novom
cintoríne a osadenie zásobníkov na zber skla a plastov (sklenené kahance a plasty zo sviečok),
taktiež p. Jurčíková navrhla výmenu silnejších žiaroviek na chodníku ulice Tatranskej
-- p. Mário Frankovič požiadal o nacenenie sedacej časti kamenných lavičiek na cintoríne
-- Mgr. PhDr. Ladislav Šuba rozdiskutoval potrebu prerobenia bočných stien lavičky cez
riečku Bystrička oproti cirkevnej ZŠ. Je s pohľadu vodičov nepriehľadná, dochádza ku
kolíziám na komunikácii, taktiež navrhol odpredaj žetónov za separovaný odpad
-- p. Peter Schmogner požiadal, aby obec vyzvala obchodný dom TESCO ku kontrole
neporiadku za obchodným domom a jeho odstránenie, inštalácia osvetlenia prechodu za
Tescom, taktiež zriadiť zásobníky na posypový materiál na zimné obdobie k lavičkám cez
potok Brusník
-- zistiť cez ODI PZ Spišská Nová Ves osadenie dopravného zrkadla naproti ulice Nová
z dôvodu rozhľadových pomerov pri výjazde
-- p. Martin Šteiner dal požiadavku pravidelného čistenia okolo komunikácie na Košiarny
briežok ( cez VPP )
-- Ing. Marián Vaľo rozdebatoval problematiku venčenia psov a znečisťovanie prostredia
exkrementami. Komisia navrhla pri znečisťovaní prostredia sankciovať znečisťovateľov
obecnou políciou.
7.) Diskusia – prebiehala v rámci návrhov členov komisie

8.) Na záver zasadnutia sa predseda komisie p. Frankovič poďakoval členom a prizvaným
hosťom 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

