
OBEC SMIŽANY 
          Smižany,  19.4.2012 
 

 
   Pozvánka 

 
Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia a verejného poriadku, ktorá sa 
uskutoční dňa  

 
24.4.2012 (utorok) o 15,00 hod. 

 
v malej zasadačke kancelárii obecného úradu v Smižanoch. 

 
 

Program:  
  

1. Otvorenie 

2. Verejný poriadok v obci 

3. Vstup do Slovenského raja (otvorenie letnej turistickej sezóny, úprava chodníkov 
v Slovenskom raji – p. Juraška referent živ. prostredia a dopravy  pripraví krátku správu 
ako je obecný úrad pripravený zabezpečiť vykosenie a vyčistenie chodníkov do Slov raja  

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní našej komisie: 
4.1 vodorovné a zvislé značenie v obci ; p. Juraška - referent živ. prostredia a dopravy    
pripraví písomné podklady k podaným žiadostiam – hlavne samotné žiadosti , termíny 
zaslania a odpovede príslušných inštitúcií;  

5. Podnety zo strany občanov a obecného úradu 

5.1 p. Juraška -  referent živ. prostredia a dopravy pripraví písomné sťažnosti zo strany 
občanov, ktorými sa má komisia ŽPaVP zaoberať; 

5.2 členovia komisie písomne, prípadne e-mailom spracujú svoje podnety (za každý 
aktuálny a zrealizovateľný podnet v oblasti životného prostredia a verejného 
poriadku v obci vopred ďakujem). 

6. Diskusia  

7. Záver 
 

 

 

 
Miroslav Grečko        
Predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku  

 

 



Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej 

 dňa 24.4.2012 

 

Prítomní: 

p. Miroslav Grečko – predseda komisie 

p. Jozef Koky – poslanec OZ 

Ing. Vladimír Andrássy – člen komisie 

Ing. Milan Školníček – člen komisie 

p. Jozef Slamený – člen komisie 

p. Miroslav Olexi – člen komisie 

p. Jozef Juraška – referent životného prostredia a dopravy 

Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce 

p. Vojtech Jeremiáš -  hosť 

  

 
Program:  

  
1.)    Otvorenie 
2.) Verejný poriadok v obci 
3.) Vstup do Slovenského raja (otvorenie letnej turistickej sezóny, úprava chodníkov v Slovenskom 

raji – p. Juraška referent živ. prostredia a dopravy  pripraví krátku správu ako je obecný úrad 
pripravený zabezpečiť vykosenie a vyčistenie chodníkov do Slov raja  

4.)    Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní našej komisie: 
4.1 vodorovné a zvislé značenie v obci ; p. Juraška - referent živ. prostredia a dopravy    pripraví 
písomné podklady k podaným žiadostiam – hlavne samotné žiadosti , termíny zaslania 
a odpovede príslušných inštitúcií;  

5.)   Podnety zo strany občanov a obecného úradu 
5.1 p. Juraška -  referent živ. prostredia a dopravy pripraví písomné sťažnosti zo strany občanov, 

ktorými sa má komisia ŽPaVP zaoberať; 
5.2 členovia komisie písomne, prípadne e-mailom spracujú svoje podnety (za každý aktuálny 

a zrealizovateľný podnet v oblasti životného prostredia a verejného poriadku v obci vopred 
ďakujem). 

6.)    Diskusia  
7.)    Záver 
 

 

K b. 1.) Otvorenie 

Komisiu životného prostredia a verejného poriadku (ďalej len ŽPaVP) otvoril predseda Miroslav 

Grečko, ktorý privítal členov komisie. Pánu Jeremiášovi poďakoval za to, že prijali pozvanie. 

 

K b. 2.) Verejný poriadok v obci – podnety . 

2.1 pán Juraška referent živ. prostredia a dopravy p. Juraška informoval členov komisie, že sú 

sťažnosti na terénnych pracovníkov; 

2.2 pán Slamený požiadal, aby obec zabezpečila vyčistenie vpuste na ul. Iliašovská cesta 

smerom na Jankovu osadu (záhradkárska oblasť); 

2.3 predseda komisie poukázal na neporiadok pri budove Železničná zastávka, pri 

Kultúrnom dome (zo zadnej strany pod schodišťom);  

2.4 ďalej  predseda komisie upozorňuje na smetisko na ul. Bystrej, s dôrazom na možnosť 

množenia hlodavcov a následne rizika možnej nákazy resp. zdroja infekčných chorôb 



2.5 upozornil, že boli umiestnené odpadkové koše ( v rámci regenerácie námestia);  ale na 

ulice  Staničnú, Rázusovú, Podjavorinskú, Komenského sa zabúda.  Ulice sú 

frekventované (chodcami) ako v rámci školskej dochádzky tak aj v rámci nákupných 

centier. (COOP, Potraviny Džubák), pričom  na ul. Nábrežnej sú pri sebe umiestnené tri 

koše v blízkosti seba   

2.6 predseda komisie opätovne apeluje na zodpovedných pracovníkov obce, aby kládli väčší 

dôraz pri kontrole pracovníkov verejnoprospešných prác  pri zbere odpadu.  

      

K b. 3.) Vstup do Slovenského raja  

 Pán Juraška referent živ. prostredia a dopravy informoval členov komisie, že dňa 6.5.2012 

v nedeľu  bude OKC Smižany v spolupráci s obcou organizovať pravidelnú kultúrno-spoločenskú 

akciu otvorenie letnej turistickej sezóny. Obecný úrad dňa 3. až  4. 5. 2012 zabezpečí prostredníctvom 

terénnych pracovníkov obce vyčistenie chodníkov do Slovenského raja. Pán Juraška nás informoval, 

že počas mesiacov január až marec 2012 bol 3 krát vykonaný zber papierov, fliaš a vôbec odpadu Na 

skale a v lese za Park hotelom Čingov. Pracovníci chaty Hradisko boli upozornení na vetrom 

rozfúkaný neporiadok okolo chaty (papiere, igelity), kôpky stavebného odpadu. Na druhý deň bol 

pristavený kontajner a odpad bol vyvezený.  Ďalej uviedol, že tak ako v  minulom roku budú terénny 

pracovníci obce v čase vegetácie pripravení vykosiť chodník od Smižianskej Maše smerom na Čingov.  

 

 Pán Jeremiáš oboznámil členov komisie  o situácii v Slovenskom raji, pričom po zimnom 

období je potrebné vykonať rôzne opravy úchytov, skôb upratanie a odstránenie spadnutých stromov,  

Ďalej uviedol, že je potrebné urobiť nové prístrešky na výber poplatkov vstupu  do Slovenského raja 

najlepšie do začiatku LTS. 

 

Otázka : kontrolórka obce sa informovala, či Mikroregión Spiš – nezisková organizácia  sa podieľa na 

údržbe Slovenského raja  

p. Jeremiáš uviedol, že „Mikroregión Spiš“ sa žiadnym spôsobom nepodieľa na údržbe Slovenského 

raja. 

-    Ing. Školníček poukázal na fakt, že obec Smižany sa na podpore rozvoja cestovného ruchu v  

Slovenskom raji finančne podieľa veľmi málo. Zo strany obce, by sa mal celý výnos z výberu 

vstupného investovať späť do údržby, opravy a zberu odpadu v raji. Poukazuje  na nespravodlivý 

výber vstupného bez ohľadu na lokalitu a kataster. Pýtal sa, ako je zabezpečený výber vstupného 

a jeho kontrola (registračná pokladňa a pod.);  Nie je reálne sem pritiahnuť turistov ( ale aj pre nás ) ak 

v Slovenskom raji chýbajú primárne veci ako sú   lavičky, prístrešky a  hlavne čistenie a zber odpadu 

je absolútne  nepostačujúce. 

-  p. Olexi sa vyjadril k výberu vstupného na Podlesku; Výber bol transparentný  zabezpečovaný 

neziskovou organizáciou obce. Čistenie chodníkov bolo vykonávané brigádnikmi prostredníctvom 

dohôd! Táto prax (nezisková organizácia a brigádnici na dohodu) „stoja“ za príklad pre všetky okolité 

obce – aj pre Smižany. 

-    Ing. Andrássy  mal požiadavku na p. Jeremiáša, či je možné, aby mal patronát  v rámci obce nad 

poriadkom v Slovenskom raji s tým, že by mu boli poskytnutí ľudia, ktorí by sa podieľali na čistení 

chodníkov v Slovenskom raji (čistenie, kosenie), ďalej mal požiadavku, aby ľudia, ktorí sa podieľajú 

na výbere vstupného do Slovenského raja boli motivovaní a odmeňovaní podľa samotného výberu zo 

vstupného a nie paušálne. 

 

K b. 4.)    Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní našej komisie  

Referent živ. prostredia a dopravy p. Juraška informoval členov komisie, že boli podané žiadosti na 

vodorovné a zvislé značenia v obci (predložené žiadosti a odpovede na obec)  



-  ďalej informoval, že obec podala žiadosti na Slovenskú správu ciest a Odbor dopravy na 

vybudovanie nových prechodov pre chodcov (ul. Iliašovská a ul. Tatranská pri pošte), kde došlo 

k schváleniu nového prechodu pre chodcov len na ul. Iliašovskej (od rod. domu p. Javorského ku 

kostolu Božieho milosrdenstva)    

-  v obci budú na skúšobnú dobu umiestnené dva stacionárne merače rýchlosti, ktoré budú 

umiestnené na ul. Tatranskej  (oproti firme FARBY LAKY  - ORINČÁK a oproti rod. domu p. Slimáka 

ku križovatke  ul. Rázusovej  )  

  

K b. 5.)   Podnety zo strany občanov a obecného úradu 
Referent živ. prostredia a dopravy p. Juraška informoval členov komisie, že  zo strany občanov neboli 

podané žiadne  sťažnosti a požiadal o vypustenie tohto bodu . 

 

K b. 6.) Diskusia 

-   Ing. Andrássy  navrhol, aby obec vyčlenila finančné prostriedky na dočistenie potoka Brusník od 

mosta pri PD Čingov po most pri futbalovom ihrisku  - pravý  breh po prúde potoka. 

 

Záver k bodu 7 

 

6.1 Komisia ŽP a VP  odporúča po dohode s p. Jeremiášom, že p. Jeremiáš  sa bude podieľať 

na oprave a údržbe chodníkov prípadne  technických zariadení  (nie investície ! – tie sa 

pre nedostatok finančných prostriedkov riešia komplexne podľa potreby cez stavebnú a finančnú 

komisiu)  v Slovenskom raji  - formou „dohôd o vykonaní práce“  - podľa jeho návrhov a 

požiadaviek, ktoré odsúhlasí p. Juraška ako správca rozpočtovej kapitoly opravy a 

údržba – životné prostredie. 

6.2  

 S tým, že pán Juraška bude sledovať čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov a   

v prípade  nedostatku finančných prostriedkov, bezodkladne upovedomí predsedu komisie, 

aby spolu navrhli ďalší postup pri hľadaní voľných finančných zdrojov . 

 

6.3 Obec Smižany sa bude podieľať na kosení trávy okolo chodníkov  jeden krát mesačne 

a pri zbere odpadu dva krát mesačne, prípadne na základe upozornenia p. Jeremiáša aj 

viackrát.   

 

6.4 Komisia ŽP a VP  odporúča  Obecnej rade a Obecnému zastupiteľstvu, aby bolo prijaté 

uznesenie  týkajúce sa pokračovania protipovodňových opatrení a aby sa rozpočtovým 

opatrením presunuli  finančné  prostriedky  v sume 6.000,00 € z položky zimná údržba na 

položku  - protipovodňové opatrenia – čistenie potoka Brusník. 

 

 

 

Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval členom a hosťom za aktívnu a podnetnú 

diskusiu.  

 

 

  

Zapísal: predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku  Miroslav Grečko. 

V Smižanoch dňa 24.4.2012. 

  



   

 

 

 

 

 

 

          
 


