Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej
dňa 12.10.2015
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
Mgr. Marián Kočiš – člen komisie
Ing. Mária Dudžáková – pozvaný hosť
Neprítomný:
Jozef Svetkovský – člen komisie, poslanec OZ
Program :
1. Otvorenie
2. Prejednanie VZN č. 11/2015
3. Návrh financií
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. Prejednanie VZN č. 11/2015 VZN č. 11/2015, obce Smižany o trhovom poriadku
a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce
Smižany ( Trhový poriadok ).
Členovia komisie sa oboznámili a prejednali predmetné VZN, ktorý im predložil pán Juraška.
Neboli vznesené žiadne námietky.
K bodu 3. Návrh financií:
Komisia sa zhodla na vyčlenení financií na umiestnenie merača rýchlosti na ul
Iliašovskej v smere do obce. Nakoľko sa už dlhšiu dobu hromadili podnety občanov, že na
uvedenej ulici auta nedodržiavajú ustanovenú rýchlosť. Na zakúpenej a inštaláciu tohto
zariadenia komisia navrhuje začleniť do rozpočtu na rok 2016 finančné prostriedky vo výške
2500 EUR.
K bodu 4. Činnosť obecnej polície
Náčelník OP JUDr. Dučák podal komisii informácie o činnosti OP. V mesiaci
október bolo v spolupráci z OR PZ v Spišskej Novej Vsi bolo vykonávane meranie rýchlosti
na ul. Smrekovej. Nakoľko na uvedenej ulici sa nachádza aj ZŠ Povýšenia sv. Kríža a žiaci sa
vo väčšom počte pohybujú po uvedenej ulici.
Taktiež bolo prehodnotené umiestnenie piatich nových kamier v obci.

K bodu 5. Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu
Naďalej sa OcÚ a komisia ŽP a VP zaoberá bezpečnosťou prechodov pre chodcov na
ul. Tatranskej, kde sa hľadajú najvhodnejšie a finančne nenáročne prostriedky na osadenie
osvetlenia prechodov vo vozovke. Pán Juraška oslovil firmy na predloženie cenových ponúk.
Riešil sa taktiež spomaľovač (retardér) pred ZŠ Povýšenia SV. Kríža na ul.
Smrekovej. Ten je v súčasnej dobe odinštalovaný, nakoľko dôsledkom výstavby rod. domov
pánsky kruh nám uvedený retardér poškodzovali ťažké nákladne vozidla. Predseda komisie
vyslovil nutnosť spomaľovač opätovne namontovať kvôli bezpečnosti žiakov. Člen komisie
Mgr. Marian Kočiš navrhol, aby sa namiesto v minulosti osadeného kovového spomaľovača
umiestnil spomaľovač betónový. Komisia sa na tomto návrhu zhodla.

Na záver zasadnutia sa predseda komisie srdečne poďakoval členom za plodnú diskusiu a
pripomienky k problematike životného prostredia.
Zapísal : Mikuláš Krajňák
V Smižanoch : dňa 13.10.2015

