Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej
dňa 22.11.2017

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
Neprítomní :
Jozef Svetkovsky – člen komisie, poslanec OZ
Mgr. Marián Kočiš - člen komisie z radov občanov
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Návrh rozpočtu na rok 2018
Štiepkovač
Parkovacie miesta
Diskusia
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. Návrh rozpočtu na rok 2018
Komisia prejednala návrh rozpočtu na budúci rok. Komisia prešla výdavky:
 0310 Verejný poriadok a bezpečnosť, kde prešla návrh rozpočtu s náčelníkom
obecnej polície,
 0320 Ochrana pre požiarmi – výdavky objasnila prednostka obecného úradu,
 0451 Správa a údržba ciest, 0510 Nakladanie s odpadmi, 0520 Nakladanie
s odpadovými vodami, 0560 Ochrana životného prostredia – výdavky predložil
referent životného prostredia a dopravy,
 0620 Rozvoj obce, 0630 Zásobovanie vodou (vodovody), 0640 Elektrická energia –
výdavky predložil vedúci oddelenia správy majetku.

Komisia odporúča predložiť návrh rozpočtu v navrhovanej podobe na rokovanie obecného
zastupiteľstva.
K bodu 2. Štiepkovač
Komisia prejedala zámer zakúpiť pre obec štiepkovací stroj za účelom skvalitnenia prác
s drevnou hmotou, ktorá pri manipulácii vyžaduje väčšie skladovacie miesta a tak sa stáva, že
je problém s uskladnením konárov. Štiepkovaním sa takto možno produktívnejšie zbavovať
konárov a taktiež tento materiál následne použiť komfortne ako palivové drevo. Komisia
navrhuje zakúpiť štiepkovač ešte v tomto kalendárnom roku.
K bodu 3. Parkovacie miesta
Komisia už v minulosti plánovala do rozpočtu zahrnúť aj investíciu vyznačovania
parkovacích miest na sídlisku Západ 1, ale zhodli sme sa, že uvedené prace bude lepšie
realizovať po rozšírení parkoviska. V súčasnosti sa realizuje rozšírenie parkovacích miest na
ulici Za kaštieľom 3 a 4, preto navrhujeme do budúcoročného rozpočtu naplánovať
vyznačenie čiar parkovacích miest s realizáciou na etapy podľa ulíc.
K bodu 4. Diskusia
Komisia navrhla pod vybudovaným workoutovým ihriskom zrealizovať štrkový podsyp,
aby sa tak zabránilo vytváraniu nevhodných podmienok na cvičenie vplyvom počasia ako je
napríklad blato na športovisku po daždi a podobne.
Komisia ďalej rozdiskutovala problematiku túlavých psov v obci, predovšetkým sa jedná
o psov z rómskej osady. Nakoľko odchyt týchto psov je finančne náročný a taktiež kapacity
umiestňovania psov v útulkoch sú obmedzené, je potrebné hľadať možnosti riešenia tohto
problému.
Komisia ďalej poukázala aj na problém s majiteľmi psov v obci , ktorí pri venčení
neupratujú po svojich štvornohých miláčikoch psie exkrementy, a tak značne znepríjemňujú
život ostatným obyvateľom obce. Dovolíme si upozorniť, že za uvedený skutok ponechania
exkrementov psov hrozí sankcia blokovej pokuty do výšky 33 eur. Po porade s náčelníkom
OP pánom Dučákom sa komisia zhodla na tom, že sa hliadky obecnej polície viac zamerajú
na túto problematiku, no však nie s cieľom ihneď pokutovať, ale pôsobiť dohováraním
a prevenciou. Avšak pri zistení majiteľa psa, u ktorého ani po opakovanom napomínaní
nedôjde k náprave, bude uložená finančná sankcia.
K bodu 5. Záver
Na záver sa predseda komisie Mikuláš Krajňák poďakoval zúčastneným za plodnú
debatu, nápady a pripomienky.

