Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej
dňa 12.01.2015
Prítomní :
Mikuláš Krajňák – predseda komisie, poslanec OZ
Mgr. Marián Kočíš – člen komisie z radov občanov
Mgr. Albert Mangera – člen komisie z radov občanov
Jozef Juraška –člen komisie, referent ŽP a dopravy
RNDr. Mojmír Kandrík – člen komisie, vedúci hospodárskej prevádzky a majetku
JUDr. Ján Dučák – člen komisie, náčelník obecnej polície
Ing. Mária Dudžáková – pozvaný hosť
Neprítomný:
Jozef Svetkovský – člen komisie, poslanec OZ
Program :
1. Otvorenie
2. Predstavenie členov komisie
3. Návrh rozpočtu na rok 2015
4. Činnosť obecnej polície
5. Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu a diskusia
6. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku ( ďalej len ŽP a VP ) otvoril predseda
Mikuláš Krajňák privítal prítomných členov komisie.
K bodu 2. Predstavenie členov komisie
Predseda komisie predstavil členov komisie z radov občanov:
Mgr. Marián Kočiš, Mgr. Albert Mangera
a zamestnancov obce.
K bodu 3. Návrh rozpočtu v kapitole Verejný poriadok a bezpečnosť, Správa a údržba ciest
a iné
Pán Juraška oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2015. a navrhol zvýšiť
položku Ochrana životného prostredia – všeobecné služby z pôvodných 500 EUR na 1 000
EUR z dôvodu výrezu stromov na Košiarnom briežku. Výrub stromov nariadil OÚŽP
Spišská Nová Ves v spolupráci s NP Slovenský raj.
Komisia vyjadrila súhlas s návrhom rozpočtu na rok 2015 s upravenou položkou.
K bodu 4. Činnosť obecnej polície
Náčelník OP p. Dučák informoval komisiu o činnosti obecnej polície a o zmenách,
ktoré nastali od 01.01.2015 vo vykonávaní hliadkovej činnosti. Zmena sa týka v plánovaní
služieb za účelom zefektívnenia činnosti. Obecní policajti budú slúžiť prevažne v čase od 7,00
do 23,00 hod., v prípade potreby aj v nočných hodinách. Zmena bola iniciovaná na základe
vykonanej analýzy telefonických oznámení od občanov.
Predseda komisie vyslovil pochvalu za vykonávanie peších hliadok počas kontrolného
bodu na pevných stanoviskách, čím sa zvýšil osobný kontakt policajtov s občanmi.

JUDr. Dučák informoval komisiu o stave a používaní kamerového systému v obci a vyjadril
presvedčenie o potrebe zvýšenia počtu kamier cez projekt do ktorého sme sa zapojili.
K bodu 5. Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu
Predseda komisie predniesol návrh:
- osvetliť bankomat Prima banky, a.s z dôvodu tmavej uličky medzi TESCOM a bytovým
domom,
- vyznačenie parkovacích čiar na sídlisku Západ II.,
- osvetlenie prechodov pre chodcov na ulici Tatranskej zabudovaným osvetlením vo vozovke.
Komisia odporúča doplniť svietidlo na už existujúci stĺp verejného osvetlenia.
Komisia sa zhodla na riešení vyznačenia parkovacích čiar až v čase zvýšenia počtu
parkovacích miest.
Komisia odporúča požiadať o osvetlenie prechodov VÚC, nakoľko je vlastníkom cesty.
Člen komisie Mgr. Marián Kočiš predniesol návrh na zriadenie smerových tabúľ slúžiacich
ako návesť do centra obce.
Člen komisie Mgr. Albert Mangera diskutoval s náčelníkom OP o organizovaní dopravy
počas akcií pri a v okolí kultúrneho domu.
Predseda komisie sa zaujímal o poškodený retardér pred ZŠ Povýšenia sv. Kríža. Pán Juraška
navrhol dočasne demontovať retardér z dôvodu výstavby na Panskom kruhu.
Na záver zasadnutia sa predseda komisie srdečne poďakoval členom za plodnú diskusiu a
pripomienky k problematike životného prostredia.
Zapísal : Mikuláš Krajňák
V Smižanoch : dňa 12.01.2015

