Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej
dňa 27. 11. 2013

Prítomní :
p. Miroslav Grečko – predseda komisie
p. Peter Schmögner – člen komisie
p. Jozef Juraška – referent ŽP a dopravy
a člen komisie
p. Jozef Koky – člen komisie, poslanec
OZ

Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka
obce
Ing. Mária Dudžáková – prednostka
obce
JUDr. Ján Dučák – náčelník obecnej
polície
RNDr. Mojmír Kandrík – člen komisie

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

Otvorenie
Verejný poriadok v obci
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní našej komisie
Rozpočet na rok 2014 – návrh rozpočtu 2014 – 2016, prerokovanie návrhu
Podnety zo strany občanov a obecného úradu
Diskusia
Záver

K b. 1.) Otvorenie
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku otvoril predseda komisie
p. Miroslav Grečko, ktorý privítal všetkých prítomných
K b. 2. ) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí komisie
2.1. p. Grečko, predseda komisie hodnotil plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí,
vyslovil spokojnosť s plnením úloh počas celého kalendárneho roka, drobné
nedostatky je treba stále za pochodu odstraňovať.
2.2. p. Grečko poukázal na pretrvávajúci stav vraku osobného motorového vozidla na
Staničnej ulici, náčelník OP sa vyjadril, že komplikovaný stav s odhlásením vozidla
budú riešiť.
K b. 3. ) Verejný poriadok v obci
3.1. predseda komisie p. Grečko vyzdvihol prácu v obci, s ohľadom na predošlé obdobie
je vidieť, že činnosť pracovníkov VPP sa zlepšila aj príchodom novej prednostky
OcÚ Ing. Márie Dudžákovej, ktorej vyslovil poďakovanie, ale je stále čo vylepšovať.
3.2. p. Juraška menovite vyzdvihol pracovníkov VPP a ich aktivitu pri odvedenej a
kvalitnej práce pri budovaní chodníkov pred ZŠ Povýšenia sv. Kríža, zasakávacej
jamy v rómskej osade a zriaďovaní dažďových vpustí na ul. Topoľovej a Okružnej.
K b. 4. ) Rozpočet na rok 2014 – 2016
p. Grečko:
4.1. oboznámil prítomných s úpravou niektorých položiek rozpočtu, je nutné sa vtesnať
do daných financií, prípadne ušetrené finančné prostriedky presúvať v rozpočte
v rámci kapitoly životné prostredie a rozvoj obce na iné požadované aktivity.
4.2. vzniesol požiadavku občanov namontovania halogénového svietidla nad prechodom
pre chodcov pri reštaurácii STEFANI. Tento prechod pre chodcov je v úplnej tme.

4.3. navrhol vyčleniť v rozpočte na rok 2014: 1 500 € na realizáciu chodníka ( cintorín )
a 1000 € na odvodnenie žľabovým rigolom – ulica Staničná.
4.4. ďalej upozornil na poruchu kanalizácie v Materskej škole ul. Ružová (splašky sa
vracajú do výlevky v kuchyni), ktorú treba riešiť bezodkladne.
4.5. je potrebná oprava múrika vchodu vedľa brány pri dome p. Dzureja
4.6. Zo strany komisie bol daný podnet na riešenie potreby opravy strechy na Materskej
škole na ulici Ružovej. Čo znamená pokračovať ďalej v rekonštrukcii. Pre rok 2014
je potrebné mať v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na opravu, ak by bolo
strechu potrebné opraviť, nakoľko je známe, že strecha je roky plátaná a je otázkou
času, kedy začne pretekať.
4.7. p. Juraška poukázal, že je treba urobiť rozpočtové opatrenie z ušetrených financií pre
položku 637004 zimná údržba miestnych komunikácií, kde momentálne je minimum
financií.
4.8. p. Kandrík oboznámil komisiu o rozšírenie 2. svetelných bodov na slepej ulici Nová
smerom k p. Jendruchovi, montáž bude realizovaná do konca roka.
K b. 5. ) Podnety zo strany občanov a obecného úradu
p. Grečko:
5.1. na podnet občanov sídliska Západ II. požiadal o vyrezanie kríkov pri kotolni. Je to
miesto, ktoré je znečisťované občanmi, ktorí večer čo večer pijú pri večierke.
5.2 upozornil, že je potrebná likvidácia múrika pri pošte, ktorý využívajú občania na
posedenie pri častej konzumácii alkoholu pri večierke, čím takto pretrváva v strede
obce nelichotivý obraz pre našich občanov, ale aj pre návštevníkov obce, ktorí obcou
prechádzajú, ale aj pre občanov, ktorí denne chodievajú na obed do reštaurácie
„Vyšná“, nehovoriac o turistoch.
5.3. na podnet pracovníkov zimnej údržby v obci, požiadal p. Jurašku, aby v Smžianskom
hlásniku, aby opakovane boli vyzvaní občania bývajúci na uliciach, Topoľová,
Hviezdoslavova, Štefánikova a Pribinova, aby svoje autá odstavovali iba v jednom
jazdnom pruhu, z dôvodu bezpečnosti pri odhrňovaní snehu.
- ďalej upozornil, že na ulici Nábrežnej je poklop kanalizácie, ktorý je osadený
vysoko a niekoľkokrát pri odhŕňaní snehu sa stalo, že bol tento poklop stiahnutý.
V rámci prevencie je potrebné vyzvať majiteľa (vodárne a kanalizácie - info. RNDr.
Kandrík), aby to upravili. Môže dôjsť k úrazu, ak by sa poklop pri ohŕňaní snehu
stiahol.
5.4. p. Juraška žiadal pomoc pri riešení v rómskej osade, kde opakovane dochádza
k prevracaniu kontajnerov na komunálny odpad do rigolu vedľa cesty .
p. Grečko - v tomto prípade je nevyhnutný zásah obecnej polície.
p. Koky – snažíme sa vypátrať, kto tieto kontajnery vyvracia, ale nedarí sa nám.
Nevieme, kto to robí.
JUDr. Ján Dučák - náčelník obecnej polície: hliadka, ktorá ide do osady po zotmení
je ohrozovaná zo strany občanov kameňmi. Ani oni nezistili, kto tieto výtržnosti
pácha. Ďalej upovedomil komisiu, že na budúci rok v mesiaci apríl sa bude
vykonávať odchyt voľne túlajúcich sa psov v rómskej osade. Toto sa uskutoční
v spolupráci s dobrovoľníckou organizáciou, ktorá vykoná odchyt šteniat
s následným umiestnením do útulkov, u fén dôjde k ich kastrácii, aby nedochádzalo
k svojvoľnému rozmnožovaniu. Program bude obec spolufinancovať vo výške 1/3
z celkových nákladov.

K b. 6., 7. ) Diskusia a záver
Na záver zasadnutia sa predseda komisie p. Grečko poďakoval členom a hosťom za
plodnú diskusiu a pripomienky k problematike životného prostredia, činnosti
obecného úradu a poprial všetkým veľa nápadov a síl v ďalšej práci.
Zapísal: Jozef Juraška, referent výstavby a životného prostredia
V Smižanoch, dňa 27. 11. 2013

.........................................
Miroslav Grečko
predseda komisie

