
 

 

 

Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej 

dňa 28. 11. 2012 

 
 

 

Prítomní : 

p. Miroslav Grečko – predseda komisie 

p. Peter Schmogner – člen komisie 

p. Jozef Juraška – referent ŽP a dopravy  
Ing. Milan Školníček – člen komisie 

Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce 

JUDr. Ján Dučák – náčelník obecnej polície 

 

Program : 

1.     Otvorenie 

2.     Verejný poriadok v obci 

3.     Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní našej komisie 

4.     Rozpočet na rok 2013 – 2015 

5.     Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu 

6.     Diskusia 

7.     Záver 

 

 

K b. 1.) Otvorenie 

              Komisiu životného prostredia a verejného poriadku ( ďalej len ŽP a VP ) otvoril 

predseda Miroslav Grečko a privítal prítomných členov komisie. 

 

K b. 2. ) Verejný poriadok v obci 

 

        2.1. p. Grečko, predseda komisie informoval prítomných o zlepšení stavu čistoty obce,  

               ale sú i rezervy, kde treba viac dohliadať na aktivačnú prácu, zdôraznil spokojnosť 

               obyvateľov s dočistením a vybagrovaním nánosov z potoka Brusník 

 

K b. 3. ) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí komisie 

 

        3.1. p. Grečko, predseda komisie vyzdvihol plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia, 

               boli vymenené dosky na lávkach pri TJ Slovan Smižany, natreté mostíky cez potok  

               Brusník, zakúpené dopravné značky a osadené v priestore pri ZUŠ a ulica Staničná, 

               nespokojnosť prejavil s poukázaním na uskladnenie mantinelov na TJ 

        3.2. p. Juraška poukázal na zakúpenie stromčekov do obecného lesa, kde bola vykonaná  

               výsadba a chemická ochrana, je potrebná každoročná starostlivosť s vyžínaním trávy 

               okolo stromčekov, výrezom nežiadúcich krovín a suchých stromov 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K b. 4. ) Rozpočet na rok 2013 – 2015 

 

        4.1. p. Grečko, predseda komisie oboznámil prítomných s úpravou niektorých položiek  

               rozpočtu, je nutné sa vtesnať  do daných financií, prípadne ušetrené presúvať  

               z položky na inú 

        4.2. predseda komisie  vzniesol požiadavku namontovania halogénových svietidiel nad 

               prechody pre chodcov – pri pošte, železiarstvo Klein, reštaurácia Džubák   

        4.3. p.Schmogner, žiada o potrebu 1. svetelného bodu slepá ulica Nová k p. Jendruchovi  

               na stĺp verejného osvetlenia 

        4.4. Ing. Dobšinská navrhuje presunúť 1 500 € z položky 635006 na položku 633006,  

               Všeobecný materiál, prechody a dopravné značky 

        4.5. predseda komisie vzniesol požiadavku na presun financií 1000 € z položky 637004 

               zimná údržba, na prekrytie kanála pri potravinách Beck a realizáciu prechodu pre  

               chodcov k bezbariérovému chodníku pri pošte 

        4.6. zo strany komisie bol daný podnet na riešenie potreby opravy chodníkov medzi  

               bytovými domami na ulici Rázusovej a Staničnej 

               – naplánovať opravu cesty Brusník od mosta pri TJ 

        4.7. Ing. Školníček požiadal o naplánovanie projektu chodníka na Smižiansku Mašu od 

               podjazdu na r. 2013 – 2015   

        4.8. zo strany člena komisie p. Jurašku bolo požadované presunúť 750 € z položky  

               637004 zimná údržba na 637027 dohody, s potrebou zamestnania pracovníka na 

               kosenie a výrez v obecnom lese 

        4.9. JUDr. Dučák, náčelník obecnej polície žiadal presun financií 500 € z položky 

               633001 na 630010 odevné a taktiež 500 € z položky 633002 na 630010 odevné 

 

K b. 5. ) Podnety zo strany občanov a obecného úradu 

 

               Predseda komisie vzniesol podnet na prekopanie odvodňovacej ryhy tesne okolo 

krajnice cesty na ulici Staničná, v úseku p. Kubalec a p. Lukačovský 

Zo strany členov komisie  je vznesená požiadavka, ako pokračuje náhrada vzniknutej škody 

na komunikácii za ZUŠ – stavba Steiner 

 

K b. 6., 7. ) Diskusia a záver 

 

               Na záver zasadnutia sa predseda komisie p. Grečko poďakoval členom a hosťom za 

plodnú diskusiu a pripomienky k problematike životného prostredia a poprial veľa tvorivých 

nápadov a síl v ďalšej práci. 

 

Zapísal : Jozef Juraška, referent výstavby a životného prostredia 

V Smižanoch : dňa 28. 11. 2012 

           

 


