Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej
dňa 26.06.2017
Prítomní :
Mikuláš Krajňák – predseda komisie, poslanec OZ
Jozef Juraška –člen komisie, referent ŽP a dopravy
RNDr. Mojmír Kandrík – člen komisie, vedúci hospodárskej prevádzky a majetku
Mgr. Marián Kočiš – člen komisie
JUDr. Ján Dučák – člen komisie, náčelník obecnej polície
Ing. Maria Dudžáková – prednostka OU (hosť)
Neprítomní:
Mgr. Albert Mangera – člen komisie z radov občanov
Mgr. Marián Kočiš – člen komisie
Jozef Svetkovský – člen komisie, poslanec OZ
Program :
1. Otvorenie
2. Rozmiestnenie kamier
3. Prechod pre chodcov – pri kostole
4. Investičné akcie
5. Parkovacie čiary – Západ 2
6. Športová zóna pri KD
7. Autoumyváreň
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1.
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku ( ďalej len ŽP a VP ) otvoril
predseda Mikuláš Krajňák privítal prítomných členov komisie.
K bodu 2.
V rámci predloženého projektu, ktorí bol predložený na Radu vlády pre prevenciu
kriminality na doplnenie kamerového systému v obci. Projekt bol úspešný a tak v obci
pribudlo 8 nových kamier. Rozmiestnenie nových kamier je nasledovné: rómska osada,
priestory pri materskej škole na ul. Ružovej, pri škole na ul. Sládkovičovej, sídlisko Západ 2
na bytových domoch č. 1 a č. 3, priestory pred bytovými domami na ul. Nálepkovej, skládka
za ul. Tomášovskou a priestory v okolí futbalového štadiónu.
K bodu 3.
Priechod pre chodcov, ktorý sme mali zámer umiestniť na Námestí M. Pajdušáka
v blízkosti zastávky za kostolom. Okresným dopravným inšpektorátom OE PZ v Spišskej
Novej Vsi nám na našu žiadosť bolo zaslané vyjadrenie v ktorom bolo vytýčených niekoľko
bodov, ktoré by bolo treba zrealizovať v danom úseku na to aby bolo možne prechod pre
chodcov umiestniť. Uvedené skutočnosti z vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu
budeme zvažovať a hľadať možné riešenia.
K bodu 4.
Predseda komisie Mikuláš Krajňák oboznámil prítomných členov komisie
s plánovanými investičnými akciami na rok 2017. Konkrétne sa jedná o rozšírenie ulíc

Jahodová, Jesenského, Ružová a parkoviská Za kaštieľom a na ulici Rázusovej. Prítomní
členovia komisie skonštatovali, že pri realizácii týchto akcií je potrebné dbať na celkovú
úpravu okolia predmetných stavieb.
K bodu 5.
Opätovné sa hľadalo riešenie vytvorenie parkovacích čiar na sídlisku Západ II. Kde sa
komisia zhodla, že najvhodnejší čas vytvorenia týchto čiar bude po vytvorení nových
parkovacích miest v počte cca 16, ktoré bude realizované Za kaštieľom č . 3-5.
K bodu 6.
Nakoľko vytvorenie Workoutovej sústavy pri kultúrnom dome sa stretlo s pozitívnymi
ohlasmi u občanov, je zámer tuto plochu ďalej zveľaďovať. Komisia navrhuje, aby sa na
uvedenej ploche vo vyasfaltovanej časti umiestnil basketbalový kôš.
K bodu 7.
Na OÚ bol doručený zámer vybudovanie autoumyvárne na ul. Tatranskej v časti medzi
pohostinstvom Espreso a mostom na ul. Tatranskej. Po zhliadnutí všetkých potrebných
dokumentov obsahujúcich tiež vizualizáciu realizácie Komisia ŽP a VP vybudovanie tejto
investície neodporúča.
K bodu 8.
V diskusii predseda komisie opätovne apeloval na nepozabudnutie na časť Maša
s plánovaním vianočnej výzdoby v tomto roku.
Obecná polícia a tiež OcÚ dostali podnet o tom, že za poľnohospodárskym družstvom
sa majú odohrávať psie zápasy. Táto informácia po riadnom preverovaní OP sa nepotvrdila
a hliadky OP naďalej uvedené miesto pravidelne monitorujú.
V diskusii sa tak tiež komisia venovala podnetom občanov o nerovnostiach na
chodníkoch na sídlisku Západ II. Komisia odporúčala p. Juraškovi, aby daný podnet preveril
a navrhol možnosti riešenia.
K bodu 9.
Na záver zasadnutia sa predseda komisie srdečne poďakoval členom za plodnú diskusiu
a pripomienky k problematike životného prostredia.
Zapísal : Mikuláš Krajňák
V Smižanoch : dňa 26.06.2017

