OBEC SMIŽANY
Smižany, 20.7.2012

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia a verejného
poriadku, ktorá sa uskutoční dňa

25.7.2012 (streda) o 15,30 hod.
v malej zasadačke kancelárii obecného úradu v Smižanoch.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní našej komisie:
Verejný poriadok v obci
Prehodnotenie osadenia meračov rýchlosti v obci
Podnety zo strany občanov a obecného úradu
Diskusia
Záver

Miroslav Grečko
Predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku

Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej
dňa 25.7.2012
Prítomní:
p. Miroslav Grečko – predseda komisie
p. Jozef Koky – poslanec OZ
p. Jozef Slamený – člen komisie
p. Jozef Juraška – referent životného prostredia a dopravy
Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní našej komisie:
Verejný poriadok v obci
Prehodnotenie osadenia meračov rýchlosti v obci
Podnety zo strany občanov a obecného úradu
Diskusia
Záver

K b. 1.) Otvorenie
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku (ďalej len ŽPaVP) otvoril predseda
Miroslav Grečko, ktorý privítal členov komisie.
K b. 2.) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí komisie
2.1 pán Juraška – referent živ. prostredia a dopravy informoval členov komisie, že boli
vykonané nástreky prechodov pre chodcov na ul. Iliašovskej, Tatranskej, Mlynskej
2.2 ďalej, že na skúšobnú dobu boli umiestnené dva merače rýchlosti na ul. Tatranskej pri
pekárni p. Vansača a pri parku v blízkosti Kultúrneho domu
2.3 obec začala s nátermi mostíkov a lávok potoka Brusník
2.4 bola vyčistená vpusť smerom na Jankovu osadu
2.5 boli dokončené práce s dočistením potoka Brusník, ktor ú realizovala firma No Limit s.r.o.,
2.6 priebežne sa vykonávajú práce na čistení chodníkov v Slovenskom raji a kosenie
trávnatých plôch v obci
K b. 3.) Verejný poriadok v obci
3.1 pán Juraška referent živ. prostredia a dopravy – vzniesol požiadavku na prijatie
rozpočtového opatrenia presunúť finančné prostriedky (1 000,00 €) z položky – vysprávky miestnych
komunikácií na všeobecný materiál za účelom potreby doplnenia dopravného značenia na ul.
Staničnej, pri ZUŠ-ke a ďalších dopravných značení v obci.

3.2 Predseda komisie požiadal o doplnenie dopravného značenia „zvislých dopravných
značiek“ k novým prechodom pre chodcov na ul. Smrekovej
3.3 predseda komisie ďalej požaduje:
3.3.1 aby sa plnilo uznesenie OZ č. 212/19/2012 a to, aby boli odstránené poškodené dosky na
lávkach pri ihrisku, kde bol termín do 22.6.2012;
3.3.2 uskladnenie mantinelov z ihriska. V plyvom poveternostných podmienok dochádza
k ich trvalému poškodeniu;
3.3.3 čistenie chodníkov na cintoríne;
3.4 zo strany komisie bol daný podnet na potrebu riešenia bezbariérového vchodu na chodník
na ul. Tatranskej pri pošte oproti potravinám Beck;
3.5 zo strany člena komisie p. Kokyho bola daná požiadavka, aby príslušníci obecnej polície
častejšie prechádzali denne aj rómsku osadu, kde narastá problematika s túlavými psami a je na
mieste potreba odchytávať týchto túlavých psov a taktiež sa pýtal, či v rómskej osade by nemohla byť
zriadená hliadka „dobrovoľných strážcov poriadku“
K b. 4.) Prehodnotenie osadenia meračov rýchlosti v obci.
4.1. Predseda komisie informoval členov, že na poslednom zasadnutí Obecnej rady vyplynula
požiadavka „prehodnotenia“ osadenia meračov rýchlosti, nakoľko sú ďalšie požiadavky na osadenie
týchto meračov rýchlosti na ul. Iliašovskej – v obidvoch smeroch, ako aj na ul. Tatranskej – pri
reštaurácii STEFANI.
Ulica Tatranská je dlhodobo monitorovaná, prebehli sčítania prejdených vozidiel, uskutočnili
sa petície obyvateľov ulice Tatranskej písomné i osobnou účasťou na obecných zastupiteľstvách.
Vzhľadom k tomu sme prijali rozhodnutie namontovať na skúšobnú dobu „ponúknuté“ merače
rýchlosti pri predajni Farby-laky Orinčák a v časti obecného parku. Na ul. Iliašovskej sa nikto doteraz
nezapodieval štatistickým meraním jázd vozidiel, čím by tak vznikla oprávnená požiadavka na
umiestnenie merača rýchlosti.
Vzhľadom na súčasný stav rozpočtu a hlavne aktuálnu rekonštrukciu Materskej školy na ul.
Ružovej kde sa opäť vyskytli nové problémy, ktoré bude potrebné riešiť hľadaním finančných zdrojov
v obci, aby práce mohli byť ukončené do začiatku školskéh o roka, musíme finančnými prostriedkami
šetriť. Pričom jedným z možných riešení je aj nezakúpenie meračov rýchlosti.
Umiestnením meračov rýchlosti neprinieslo očakávaný účinok, ako v strede obce, tak aj na
začiatku obce. Vzhľadom k tomu, že pri zakúpení týchto meračov rýchlosti, ktoré boli umiestnené na
skúšobnú dobu ide o n emalé finančné prostriedky (cca 7 000,00 €) predseda komisie navrhol, aby po
uplynutí skúšobnej doby boli tieto merače rýchlosti demontované.
Záver k bodu 4
Komisia ŽP a VP odporúča Obecnej rade a Obecnému zastupiteľstvu, aby merače rýchlosti
po uplynutí skúšobnej doby boli demontované.
K b. 5.) Podnety zo strany občanov a obecného úradu
Referent živ. prostredia a dopravy p. Juraška informoval členov komisie, že
občanov neboli podané žiadne sťažnosti a požiadal o vypustenie tohto bodu .

zo strany

K b. 6.) Diskusia
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval členom a hosťom za akt ívnu a podnetnú
diskusiu.
Zapísal: predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku Miroslav Grečko.
V Smižanoch dňa 25.7.2012.

