
Zápisnica z     komisie životného prostredia a     verejného poriadku   
konanej dňa 3. 3. 2011

PROGRAM:

1.) Otvorenie
2.) Uvítanie nových členov komisie z radov občanov
3.)  Prejedanie  sťažnosti  komisie  z radov  občanov  na  riešenie  sťažnosti  medzi 
susedmi p. Pipasom a p. Gengeľom (prevádzka pohostinstva BAR CELONA)
4.) Pripomienkovanie rozpočtu na rok 2011-2013,  + dotácie na rok 2011
5.) Podnety zo strany občanov
6.) Podnety zo strany obecného úradu
7.) Diskusia
8.) Záver

K b.1.) 
Komisiu životného prostredia a verejného poriadku otvoril predseda Miroslav Grečko, 
ktorý uvítal členov komisie, ako aj prizvaných hostí 

K b. 2.) 
Komisia  bola  doplnená  o členov  z radu  občanov  a to  p.  Jozefa  Slameného,  p. 
Miroslava Olexiho, p. Petra Schmögnera a p. Milana Škloníčka 

K b. 3.)
- hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných, prečo prizvala na toto zasadnutie 
komisie  p.  Pipasa  a spolumajiteľa  pohostinstva  Bar  celona  p.  Gengeľa  ,  ktorého 
nahradil jeho spoločník v podnikaní pán Šesták. (poukázala na zákon č. 9/2010Z.z. 
o sťažnostiach a na  VZN obce č. 77/2008).
- za pohostinstvo svoje pripomienky predniesol p.  Šesták, ktorý dal  prísľub, že to 
bude  riešiť  so  spolumajiteľmi  a výstavbou proti  hlukovej  bariéry,  kde  by sa  takto 
riešila hlučnosť zákazníkov v pohostinstve hlavne v letnej sezóne, správu k tomuto 
podá predseda komisie do konca mesiaca marec 2011,
- ďalej sa p. Šesták potvrdil, že v hostinci dodržiavajú čas prevádzkových hodín, ako 
v letných tak aj v zimných mesiacoch, doposiaľ podľa neho neboli riešené sťažnosti 
zo strany iných občanov, jedine zo strany rod. Pipasových
- k tomuto bodu sa vyjadril p. Pipas a p. Pipasová, ktorí uviedli, že  v hostinci BAR 
CELÓNA nedodržiavajú čas prevádzkových hodín, poukazujú na vysokú nadmernosť 
hluku  na  dvore  zariadenia,  hlavne  v letnej  sezóne  a pri  zatváracích  hodinách. 
Súhlasili  s návrhom,  aby  bola  zo  strany  prevádzkovateľa,  resp.  majiteľov 
pohostinstva  vybudovaná  proti  hluková  bariéra  (  je  to  estetický  a hlavne  účinný 
spôsob), čím by manželia Pipasoví považovali tento problém, t.j.  rušenie nočného 
kľudu za vyriešený.



Toto  riešenie  doporučujú  aj  členovia  komisie  p.  Slamený  a p.  Olexi,  pokiaľ  chcú 
majitelia hostinca dospieť ku riešeniu situácie.

K b. 4.)
K samotnému  rozpočtu  na  rok  2011  až  2013,  neboli  dané  pripomienky,  komisia 
odporučila schváliť rozpočet v znení, ako ho predniesol predseda komisie, rovnako 
súhlasila schválil  pridelené dotácie príspevkovým organizáciám v obci, tak ako ich 
predniesol predseda komisie

K b. 5 a K b. 6.)
K týmto bodom neboli zo strany občanov  a ani Obecného úradu v Smižanoch dané 
žiadne podnety.

K b. 7.)
V diskusii boli dané návrhy zo strany predsedu komisie, členov komisie, pracovníka 
obce p. Juraška a  náčelníka obecnej polície Mgr. Ing. Jána Prostejovského:
 
- úprava dopravného značenia 
- výstavba chodníkov prevažne na ul. Tatranskej a na ul. Komenského
- označenie prechodov pre chodcov (zvislé a vodorovné značenie )
- oprava, resp. výstavba novej lávky cez Hornád v Čingove 
- oprava, resp. výstavba lavičiek v miestnych parkoch  
- označenie jednosmernej premávky na ul. Komenského
- čistota a údržba verejného priestranstva a zelene ( kosenie trávnikov v parkoch, 
okolí škôl )
- údržba a čistota areálu MŠ na ul. Ružovej najmä počas školského roka, dbať o to, 
aby sa tam nezdržiavali osoby mimo prevádzky MŠ 
-  čistota  verejného  priestranstva  pred  miestnymi  predajňami  a pohostinskými 
zariadeniami, pred objektom pošty a na autobusových zástavkách
- čistota verejného priestranstva na cintoríne (koše a ich vyprázdňovanie, lavičky)
- skládky zo strany občanov po kosení trávy pred RD a v dvoroch RD (vytvárajú sa 
skládky v okolí potokov a pri železničnej stanici)
- údržba chodníkov v Slovenskom raji – vstup cez Čingov
- údržba chodníkov v obci ( letné a zimné obdobie) – upozorňovať vlastníkov RD, že 
sú povinný v zmysle  zákona očistiť chodník pri svojom RD, ostatné chodníky, ktoré 
sú v správe a starostlivosti obce  je obec povinná zabezpečiť jej údržbu
- upozornenie pre pohostinstvo Šenk – úprava terénu po výkopových prácach
- úprava terénu pri lávke cez Brusník

majitelia psov 
- koše na psie exkrementy  (tento odpad patrí medzi nebezpečné odpady pod číslom 
020106-zvierací  trus,  Psie  exkrementy môžu  spôsobiť  viaceré  ochorenia)  ich 
umiestnenie na ul. Staničnej 2 ks, Nábrežnej 2 ks, na sídl.  Za Kaštieľom .



obecná polícia
- určiť a dať do úloh kontrol pre obecnú políciu 1 krát za jeden štvrť rok, najmä v čase 
od 06,00 hod. do 08,00 hod. 
-  kontrola  ohlasovacej  povinnosti  plus  poplatky s tým spojené,  úloha  pre  obecnú 
políciu – T: stály
-  výber  dane   -   poplatky  za  psov  za  roky 2006-2010  a ich  použitie,  ako   boli 
rozpočtované a hlavne ako použité  v skutočnosti
- prechody pre chodcov ul. Tatranská a Staničná, nepravidelne jedenkrát za týždeň 
v čase školského roka v čase od 07,00 do 08,00 hod.,  úloha pre obecnú políciu
- vylepovanie plagátov – predajné akcie: len na miestach na to určených
- parkovanie vrakov v obci a stále parkovanie vozidiel na parkoviskách obce

K b. 8.) 
Na  záver  zasadnutia  sa  predseda  komisie  poďakoval  členom  komisie  za  účasť 
a tvorivú diskusiu. 

Predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku
Miroslav Grečko, v Smižanoch dňa 3.3.2011.


