Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej
dňa 25.11.2016
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
Jozef Svetkovský – člen komisie, poslanec OZ
Ing. Mária Dudžáková – pozvaný hosť
Neprítomný:
Mgr. Marián Kočiš – člen komisie

Program :
1. Otvorenie
2. Navrch rozpočtu na rok 2017/2019
3. Životné prostredie
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 a
privítal prítomných členov komisie predseda Mikuláš Krajňák.
K bodu 2.
Komisia sa oboznámila s návrhom rozpočtu na rok 2017/2019 a odporúča ho v tejto
podobe schváliť.
K bodu 3. Životné prostredie
Komisia navrhuje zvýrazniť prechody pre chodcov, ako aj vytvorenie nového
prechodu pre chodcov pri zastávke MHD za kostolom na ul. Nám. Pajdušáka.
Komisia navrhuje vyznačenie parkovacích miest na sídlisku Západ 2.
Komisia navrhla v priestore za základnou umeleckou školou vybudovať športové
workoutové ihrisko pre mládež a dospelých, nakoľko takéto miesto v obci chýba a je potrebné
pre voľno športové aktivity. Komisia súčasne navrhuje upraviť priestranstvo v okolí tohto
športoviska.
K bodu 4. Činnosť obecnej polície
Náčelník OP JUDr. Dučák podal komisii informácie o činnosti OP. Ďalej oboznámil
komisiu s návrhom rozpočtu pre OP, v ktorom navrhuje vyčleniť finančné prostriedky na
vykonanie kastrácie túlavých psov v nasledujúcom roku.

K bodu 5. Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu a
diskusia
Nakoľko sa komisia zhodla na vytvorení parkovacích čiar na sídlisku Západ 2, je
potrebné zistiť situáciu parkovania dodávok vo večerných a nočných hodinách. Prehľadom
o počte týchto vozidiel bola poverené OP, ktorá oboznámi členov komisie zo zistenými
skutočnosťami.
Komisia sa zaoberala žiadosťou rady ZŠ Povýšenia svätého Kríža o umiestnení spomaľovača
pred uvedenou školou. Nakoľko už osadený spomaľovač bol v minulosti zničený nákladnými
vozidlami v súvislosti s bytovou výstavbou na Panskom kruhu, komisia hľadá a zisťuje iné
riešenie, a to asfaltový spomaľovač. Návrh cenovej ponuky a realizácie predloží p. Juraška na
najbližšom zasadnutí komisie.
Na záver zasadnutia sa predseda komisie srdečne poďakoval členom za plodnú diskusiu a
pripomienky k problematike životného prostredia.
Zapísal : Mikuláš Krajňák
V Smižanoch : dňa 25.11.2016

