Zápisnica z komisie ŽP a verejného poriadku konanej dňa 02. 04. 2014

Prítomní :
p. Miroslav Grečko – predseda komisie
p. Jozef Koky – člen komisie, poslanec OZ
p. Peter Schmogner – člen komisie
p. Jozef Juraška – referent ŽP člen komisie
p. Jozef Slamený – člen komisie
Ing. Milan Školníček – člen komisie
Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce
RNDr. Mojmír Kandrík – člen komisie
JUDr. Ján Dučák – náčelník obecnej polície
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní
Verejný poriadok v obci
Prerokovanie návrhu občanov Maše ( petícia )
Diskusia
Záver

K b. 1.) Otvorenie
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku otvoril predseda komisie
p. Miroslav Grečko a privítal všetkých prítomných.
K b. 2.) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí
2.1.p. Grečko sa pýtal na stav doplnenia dopravných značiek v obci a vyjadril nutnosť
montáže spomaľovacieho prahu pri ZŠ cirkevná na Smrekovej ulici.
2.2.p. Juraška informoval komisiu, že DZ boli v obci doplnené, aj dopravná značka na
Štefánikovej ulici, ktorá bola zničená pri dopravnej nehode počas vianočných
sviatkov, vinník bol riešený políciou a DZ je hradená cez poisťovňu. Spomaľovací
prah bude zakúpený a namontovaný.
K b. 3.) Verejný poriadok v obci
3.1. predseda komisie p. Grečko zhodnotil, že verejný poriadok v obci sa zase posunul
trocha dopredu, ale taktiež poukázal, že stále máme rezervu prácu VPP zlepšovať,
posun nastal v nosení výstražných vestičiek, je prehľadné, kde sa pracovník nachádza.
3.2. Ing. Školníček poukázal na vyčistenie plochy od odpadkov (fliaš, papierov ap.) na
Maši až po Kejdu a to svojpomocne. Vyzval obec, aby boli vyčistené plochy – skala,
chodník od vodárne až na Čingov. Je to plánované a obec každoročne zabezpečuje
čistenie týchto lokalít od neporiadku.

3.3. p. Grečko ďalej žiadal premiestnenie odpadových košov zo zadnej časti cintorína,
kde je voda, k vstupnej bráne, výmenu skriniek na pohrebné oznámenia ( pri pošte
i veterinárnej ambulancii na Smrekovej ulici ), natretie ochranným náterom zastávky
autobusu za podjazdom.
3.4. p. Slamený poukázal, aby sa nezabudlo uskladniť mantinely do garáže, chrániť ich,
lebo finančné prostriedky na nové už zrejme nikdy nebudú.
K b. 4.) Prerokovanie návrhu občanov Maše ( petícia )
4.1. Ing. Školníček referoval požiadavky občanov Maše o potrebe vybudovania chodníka
medzi autobusovou zastávkou MHD za podjazdom a odbočkou z hlavnej cesty dole
na Mašu a renováciu cesty od odbočky na Mašu po most cez rieku Hornád ( uloženie
nového asfaltového koberca ).
4.2. p. Grečko navrhol, aby boli rozpočtovým opatrením presunuté finančné prostriedky z
položky zimná údržba – 10 000 € na túto komunikáciu v úseku od štátnej cesty po
most, tieto prostriedky boli komisiou schválené.
4.3. p. Koky žiadal aby boli opravené cesty v rómskej osade, predseda komisie mu vytkol
fakty, kde unikajú finančné prostriedky, ktoré sa mohli použiť v rómskej osade.
K b. 5.) Diskusia
Diskusia prebiehala v predošlých bodoch, kde viacerí členovia poukázali na niektoré
nedostatky, ich riešenie, hľadanie finančných prostriedkov a pod.
K b. 6.) Záver
Predseda komisie p. Miroslav Grečko sa poďakoval všetkým za účasť, za plodné
nápady a riešenia, poprial všetkým strávenie príjemných chvíľ počas Veľkonočných
sviatkov a zaželal veľa zdaru v ďalšej práci.
Zapísal : Jozef Juraška, referent výstavby a ŽP
V Smižanoch, dňa 02. 04. 2014

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

