Program zasadnutia komisie Životného prostredia a verejného poriadku dňa 29.9.2011:
1.) Otvorenie
2.) Informácia o plnení navrhovaných podnetov komisie ŽPaVP z predchádzajúcich zasadnutí
3.) Požiadavky k rozpočtu na rok 2012
4.) Oboznámenie členov komisie s podnetom p. Mozgovej na ul. Slovenského raja
5.) Podnety zo strany občanov a obecného úradu
6.) Diskusia
7.) Záver

Prítomný podľa prezenčnej listiny
K b. 1.)
Otvorenie
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku (ďalej len ŽPaVP) otvoril predseda Miroslav
Grečko, ktorý uvítal členov komisie, ako aj prizvaných hostí
K b. 2.)
Informácia o plnení navrhovaných podnetov komisie ŽPaVP z predchádzajúcich zasadnutí
Hlavnou prioritou komisie boli protipovodňové opatrenia v súvislosti s čistením potoka Brusník od
nánosov . Čistenie potoka bolo ukončené v mesiaci september 2011.
Ing. Andrássy navrhuje dočistiť samotné koryto potoka
predseda komisie oboznámil členov s vybudovaním protipovodňových hrádzi a hrádzok na
potoku Bystrička v mieste zv. Dolina, ako aj s vyčistením hrádze na tomto potoku
ďalej oboznámil členov komisie o usadení košov na psie exkrementy, košov na odpadky
v obci, ktoré pre obec vyhotovil p. Hudran, vyčistení chodníka na cintoríne, usadení lávky
v Čingove
K b. 3.)
Požiadavky k rozpočtu na rok 2012
Na zasadnutí komisie ŽPaVP boli dané návrhy pre rozpočet na rok 2012
-

-

komisia požaduje od obce vysvetlenie k použitiu finančných prostriedkov nástrek
parkovacích miest (2.000,-€)
hl. kontrolórka Ing. Dobšinská oboznámila komisiu k položkám oprava cestnej komunikácie
„s výrezom“ si vyžaduje navýšenie finančných prostriedkov
komisia požaduje od obce vyšpecifikovať, o ktoré cesty sa jedná, počet m² ( zahrnúť to
v programovom rozpočte )
p. Slamený navrhol do programového rozpočtu doplniť o harmonogram prác - „zeleň“,
s položkovitým rozpisom, kedy a ktorá konkrétna časť obce sa vykosí ( napr. Námestie M.
Pajdušáka, miestne parky, MŠ Ružová, Maša, cintorín, Rómska osada a pod.), v obdobiach jar
- jeseň zabezpečenie odpadových kontajnerov
Ing. Andrássy navrhol o navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte na kosenie trávy
verejných priestranstiev, ako aj potoka Brusník
Mgr. Ing. Ján Prostejovský požiadal o navýšenie o 360,-€
(nákup joysticku k ovládaniu
kamerového systému)
ďalej žiadal o zakúpenie PC zostavy pre obecnú políciu
hl. kontrolórka Ing. Dobšinská informovala komisiu a náčelníka OP a doporučuje, aby sa
zapožičal PC z kaštieľa, kde boli zakúpené 4 ks PC zostavy pre potreby OP

Záver k bodu 3
Komisia ŽP a VP nedporučuje odsúhlasenie finančných prostriedkov na nástrek parkovacích
miest a navrhuje, aby sa zakúpil iba materiál na vyznačenie parkovacích priestorov a tieto
zabezpečiť prostredníctvom brigádnikov, resp. pracovníkov verejnoprospešných prác
K b. 4.)
Oboznámenie členov komisie s podnetom p. Mozgovej na ul. Slovenského raja
Komisia ŽPaVP berie na vedomie šetrenie sťažnosti p. Mozgovej k cestnej problematike na ul.
Slovenského raja
ďalej navrhuje, aby obec Smižany riešila dopravné značenie nielen na tejto ulici, ale aj na
križovatke ul. Slovenského raja, Tatranská, Tomášovská (tzv. trojuholník) a navrhuje, aby
obec riešila túto problematiku so správcom komunikácie a s VÚC vybudovaním kruhového
objazdu,
k tejto problematike prisľúbil pomoc p. Schmögner
komisia ŽPaVP navrhuje, aby boli intenzívnejšie osvetlené prechody pre chodcov na ul.
Tatranskej, ktoré sú v súčasnej dobe nevyhovujúce a slabo viditeľné, doporučuje ich
prestriekanie a zvýrazniť červenou farbou
Záver k bodu 4
Komisia ŽP a VP doporučuje OZ v Smižanoch, aby bolo prijaté uznesenie týkajúce sa
zintenzívnenia osvetlenia nad prechodmi pre chodcov na ul. Tatranskej v Smižanoch, ako aj
obnoviť ich nástrekom a zvýrazniť červenou farbou
K b. 5.)
Podnety zo strany občanov a obecného úradu
Komisií ŽPaVP bol predložený list z občianskeho združenia „Útulok šťastný psík“ v súvislosti
s projektom „STOP NECHCENÝM A TÚLAVÝM PSOM“. Komisia berie na vedomie tento list
a nedoporučuje OZ v Smižanoch, aby sa v súvislosti s týmto projektom znížila daň za psa. Komisia
doporučuje, aby časť z poplatkov psa, bol premietnutý na zakúpenie košov na psie exkrementy
v obci.
Zo strany občanov neboli predložené podnety a ani zo strany obecného úradu, keďže na
komisii ŽPaVP sa nezúčastnil žiaden pracovník obecného úradu.
K b. 6.)
Diskusia
Ing. Školníček sa informoval, či obec nemá v pláne výstavbu chodníka od podjazdu až
k rodinným domom na Maši (RD p. Kapustu)
ďalej sa informoval ako je to s údržbou a opravou chodníkov v Slovenskom raji, časť Čingov,
Prielom Hornádu, Suchá Belá, ktoré súvisia s cestovným ruchom a podnikaním, kde na týchto
-

-

úsekoch sú značne poškodené nie len chodníky ale aj reťaze
ďalej sa pýtal, ako bolo naložené s finančnými prostriedkami za výber vstupného do
Slovenského raja, kto a ako vykonával kontrolu výberu vstupeniek do Slovenského raja
Ing. Andrássy navrhol, aby zodpovednosť za verejné obstarávanie v súvislosti
s požiadavkami komisie ŽPaVP mal konkrétny pracovník obecného úradu ( napr. p. Juraška
a nie oddelenie výstavby a životného prostredia)
ďalej navrhol, aby poslanci OZ vykonali poslanecký deň k novovybudovaným a pôvodným
lavičkám v obci

-

-

predseda komisie navrhuje, aby sa zefektívnila kontrolná činnosť riadiacich pracovníkov obce
voči pracovníkom VPP hlavne pri zbere odpadkov, kde zlúčením viacerých pracovníkov VPP
na jeden úsek dochádza k zbytočnému plytvaniu pracovných síl, ktoré môžu byť využité na
inú činnosť (dvaja a viac pracovníci pri vykonávaní týchto prác s jednou nádobou na smeti),
ďalej žiada, aby do programového rozpočtu bol zaradený bod, kedy a ktorá ulica, resp.
lokalita sa má čistiť s uvedením časového obdobia
ďalej navrhuje, aby zodpovedný pracovníci obce denne vykonali kontrolu pracovníkov VPP
pred ukončením pracovnej doby s tým, či pridelené práce boli splnené,
za nesplnenie pridelených prác, poriadok a čistotu v obci zodpovedajú pracovníci obce, ktorí
to majú v náplni práce

K b. 8.)
Záver
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a tvorivú
diskusiu.

Predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku
Miroslav Grečko, v Smižanoch dňa 29.9.2011.

