
 

 

 

Zápisnica z komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej 

dňa 15. 04. 2013 
 

Prítomní : 

p. Miroslav Grečko – predseda komisie 

p. Jozef Koky – člen komisie 

p. Peter Schmögner – 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 

Ing. Mária Dudžáková – prednostka OcÚ 

 

 

Program : 

1.     Otvorenie 

2.     Prejednanie návrhu VZN č.     /2013 na ochranu verejného poriadku a VZN č.    89/2010 

        o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne prístupných miestach. 

3.     Kontrola plnenia vyčerpania finančných prostriedkov – verejný poriadok a bezpečnosť. 

4.     Čerpanie finančných prostriedkov ,, zimná údržba ciest“. 

5.     Verejný poriadok v obci a upratovanie v jarných mesiacoch. 

6.     Predloženie harmonogramu rozpis prác pracovníkov VPP. 

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

8.     Diskusia 

9.     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. ) Prejednanie návrhu VZN  č.   /2013 

 

        2.1 JUDr. Dučák prečítal znenie návrhu všeobecne záväzných nariadení, čím informoval 

              komisiu o potrebe doplnenia jednotlivých článkov VZN, jak na ochranu verejného 

              poriadku, tak i o zákaze predaja alkoholických nápojov na verejne prístupných 

              miestach, čím obecná polícia získa páky na riešenie jednotlivých priestupkov. Tento 

              bod vyústil v rozpravu a tým jednotliví členovia napr. Ing. Školníček, predseda 

              komisie p. Grečko, hlavná kontrolórka navrhli doplňujúce návrhy k jednotlivým 

              článkom. 

 

Kb. 3. ) Kontrola plnenia čerpania finančných prostriedkov – verejný poriadok a bezp. 

 

        3.1. JUDr. Dučák informoval komisiu o čerpaní prostriedkov v rámci vyčleneného 

               rozpočtu, čo sa zakúpilo pre potreby OP, využitie drögera na kontrolu požívania 

               alkoholických nápojov, možnosti výhodného zakúpenia odevov pre OP. 



 

K b. 4. ) Čerpanie finančných prostriedkov ,, zimná údržba ciest“. 

 

        4.1  S čerpaním finančných prostriedkov na zimnú údržbu členov komisie informoval 

               p.Juraška, ktorý poukázal na to, že zima v našej obci vyčerpala rozpočet. Napadnutý 

               sneh si vyžiadal pluhovanie, posypy a taktiež vývoz mimo komunikácie vo veľkej  

               miere, kde z daného rozpočtu 12 200 €  bolo vyčerpaných 11 873,75 €, a zvýšilo sa 

               326,25 €. Je to určite málo a bude nutné vykonať rozpočtové opatrenie, lebo môže 

               sa stať, že v mesiaci november a december budeme potrebovať viac finančných 

               prostriedkov. 

  

K b. 5. ) Verejný poriadok v obci a upratovanie v jarných mesiacoch 

 

       5.1. p. prednostka informovala prítomných o pláne činnosti upratovania jednotlivých častí 

              obce, vyzbieranie neporiadku v časti pod železničným valom z oboch strán, skládku 

              na Tomášovskej ulici, neporiadok za Zelenou MŠ. 

       5.2. p. Školníček mal požiadavku dočistenia ulíc na Maši a dočasné uskladnenie biologic. 

              odpadu. 

       5.3. p. Juraška oboznámil prítomných o prebiehajúcom zbere biologického odpadu, ktorý 

              trvá do 25.4.2013, následne od 6.5. budeme v obci zberať nebezpečný odpad, potom 

              od 13.5. prebehne zber veľkoobjemového odpadu. 

       5.4. predseda komisie požiadal, aby bola odstránená nelegálna skládka odpadu na ul.  

              Mlynskej (firma Asfalt s.r.o.,), ako aj nelegálne skládky odpadu na ul. Tomášovskej  

       5.5. predseda komisie p. Grečko, ako aj. P. Slamený poukázali na odstránenie vrakov  

vozidiel na ul. Staničnej a na ul. Rázusovej 

 

K b. 6. ) Predloženie harmonogramu rozpis prác pracovníkov VPP 

 

       6.1. p. prednostka Ing. Dudžáková predložila podklady harmonogramu rozpisu prác 

              pracovníkov VPP, poukázala na priority prác, ktoré vzniknú zo dňa na deň a musia 

              sa riešiť v nasledovnom uváženom poradí. 

       6.2. predseda komisie p. Grečko upozornil, aby všetci pracovníci VPP mali na sebe  

              reflexnú vestu        

 

K b.7. )  Podnety zo strany členov komisie ŽP a VP, občanov a obecného úradu 

              

        7.1. JUDr. Dučák informoval členov komisie o návrhu zariadenia vlastnej záchytnej  

stanice na odchyt túlavých psov   

        7.2. Podnety zo strany členov komisie i občanov a obecného úradu neboli žiadne 

 

K b.8.9.) 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 22.04.2013 

           

 


