Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej
dňa 11. 08. 2014

Prítomní :
p. Miroslav Grečko – predseda komisie
p. Jozef Juraška – referent ŽP a dopravy
Ing. Milan Školníček – člen komisie
JUDr. Ján Dučák – náčelník obecnej polície
p. Jozef Slamený – člen komisie
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Verejný poriadok v obci
Kontrola plnenia rozpočtu k 30. 6. 2014 v kapitole Verejný poriadok a bezpečnosť,
správa a údržba ciest a iné
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní komisie
Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu.
Diskusia
Záver

K b. 1.) Otvorenie
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku ( ďalej len ŽP a VP ) otvoril
predseda Miroslav Grečko a privítal prítomných členov komisie.
Kb. 2. ) Verejný poriadok v obci
2.1. predseda komisie p. Grečko prehodnotil poriadok v obci, vyzdvihol snahu mnohých
pracovníkov z radov VPP, vidieť, že sa niektoré aktivity posunuli vpred, ale sú i
rezervy, kde treba naprávať a kontrolovať niektorých pracovníkov VPP, u ktorých sú
sklony k vyhýbavému postoju k práci
K b. 3. )Kontrola plnenia rozpočtu k 30. 6. 2014 v kapitole Verejný poriadok a
bezpečnosť, Správa a údržba ciest a iné
3.1. p. Juraška oboznámil prítomných s prácami, ktoré boli vykonané v období do 30. 6.
2014 ( výspravky MK, nástrek prechodov, kosenie v obci i v obecnom lese, ochrana
a výsadba stromčekov, upravenie protipovodňovej zdrže za ul. Smreková a iné )
3.2. p. Grečko poukázal na spokojnosť vykonanej práce, ale taktiež vytkol, že niektoré
práce je treba dotiahnuť napr. vyčistiť chodník na starom cintoríne, vyčistiť krajnicu
ul. Tatranská od posypového materiálu, vyčistiť chodníky v parku pred Kultúrnym
domom, urobiť odvodňovací žľab na ul. Staničnej, osadiť ďalšie koše na odpadky na
ul. Tatranskej od reštaurácie Vyšná až po rod. dom p. Kirnerovej, naplánovať do
rozpočtu zakúpenie služobného psa pre OP, oprava mostíkov a iné. Predseda komisie
oboznámil členov komisie a zároveň požiadal p. Jurašku, aby na moste pre peších
na sídl. Za kaštieľom bola nainštalovaná zábrana (kovový stĺp), nakoľko po
uvedenom moste prechádzajú osobné motorové vozidla

3.3. p. Juraška doplnil, že v dochvíľnom období budú dokončené : osadenie DZ pri moste
na Maši, namontovaný spomaľovací prah pri ZŠ Cirkevná, ukončenie opráv MK za
garážami na ul. Sládkovičova a medzi činžiakmi za Kultúrnym domom
K b. 4. ) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní komisie
4.1. predseda komisie p. Grečko prehodnotil zápisy úloh z predchádzajúcich zasadnutí,
pripomenul, že neboli namontované kuka nádoby na sklo a kahance pri bránach na
miestnom cintoríne
4.2. p. Školníček komentoval úsek komunikácie od štátnej cesty na Maši až po most cez
rieku Hornád, na ktorý bol vyhotovený projekt v sume 1000 €, ktorý je možný
využiť v budúcnosti, v súčasnosti na realizáciu tejto akcie financie nie sú
4.3. náčelník OP p. Dučák informoval komisiu s činnosťou hliadok obecnej polície, dal
nám na vedomie, že po ťažkostiach so služobným psom, ho museli v piatok 8. 8.
2014 dať utratiť
K b. 5. ) Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu
Podnety zo strany členov komisie i občanov a obecného úradu neboli žiadne
K b.8.9.) Diskusia a záver
Na záver zasadnutia sa predseda komisie p. Grečko poďakoval členom a hosťom za
plodnú diskusiu a pripomienky k problematike životného prostredia a poprial veľa tvorivých
nápadov a síl v ďalšej práci.
Zapísal : Jozef Juraška, referent výstavby a životného prostredia
V Smižanoch : dňa 11. 08. 2014

