Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej
dňa 20.04.2015
Prítomní :
Mikuláš Krajňák – predseda komisie, poslanec OZ
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
JUDr. Veronika Vozárova – vedúca oddelenia evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí
Ing. Mária Dudžáková – pozvaný hosť
Občania : p. Ladislav Rychnavský , Ing. Martin Janečko
Neprítomní:
Jozef Svetkovský – člen komisie, poslanec OZ
Mgr. Marián Kočiš – člen komisie
Program :
1. Otvorenie
2. Prejednanie VZN č. 4/2015
3. Prejednanie VZN č.5/ 2015
4. Činnosť obecnej polície
5. Prejednanie sťažnosti občana
6. Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu a diskusia
7. 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. Prejednanie VZN č. 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Smižany.
Členovia komisie sa oboznámili a prejednali predmetné VZN, ktorý im predložila Ing.
Dudžáková. Neboli vznesené žiadne námietky.
K bodu 3Prejednanie VZN č.5/2015o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi vrátane biologický rozložiteľných odpadov a elektroodpadov na území
obce Smižany.
Pán Juraška oboznámil členov komisie s týmto VZN.
Členovia komisie vzniesli námietky k priestupkom.
Odporúčanie: upraviť Článok 11 bod 2. uvedeného VZN a odstrániť body 5. a 6.
K bodu 4. Činnosť obecnej polície
Náčelník OP JUDr. Dučák spracoval Vnútornú organizačnú smernicu Náčelníka
Obecnej polície obce Smižany č. /2015 Technické prostriedky používane príslušníkmi
Obecnej polície obce Smižany.

K bodu 5. Prejednanie sťažnosti občana
Dňa 09.04.2015 bola na OÚ v Smižanoch doručená sťažnosť občana o tom, že
v bytovom dome na ul. Rázusovej novo prisťahovaný sused ruší ostatných obyvateľov
bytovky a to tak, že jeho pes hlasne šteká. Za prítomnosti oboch strán k predmetnej sťažnosti
bola vec prejednaná komisiou. Po diskusii k predmetnej sťažnosti došlo k vzájomnej
dohode medzi oboma stranami.
K bodu 5. Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu
Predseda komisie sa informoval o stave riešenia dopravnej situácie na ulici Topoľovej.
Pán Juraška uviedol, že zmenu v organizácii riadenia cestnej premávke na uvedenej ulici
schválil Dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi. Zmena spočíva v zavedení jednosmernej
premávky.
Na záver zasadnutia sa predseda komisie srdečne poďakoval členom za plodnú diskusiu a
pripomienky k problematike životného prostredia.
Zapísal : Mikuláš Krajňák
V Smižanoch : dňa 20.04.2015

