
Zápisnica z     komisie životného prostredia a     verejného poriadku konanej dňa   
15.4.2011

PROGRAM:

1.)   Otvorenie
2.)  Oboznámenie  členov  komisie  so  stanoviskom  majiteľov  pohostinstva  BAR 
CELONA k riešeniu protihlukovej steny
3.)  Oboznámenie členov komisie so schváleným rozpočtom na rok 2011 
4.)  Riešenie dopravnej situácie na miestnych komunikáciách a chodníkov obce
5.)  Verejný  poriadok  a bezpečnosť   v obci,  príprava  na  letnú  turistickú  sezónu  – 
vstup do Slovenského raja 
6.) Podnety zo strany občanov a obecného úradu
7.) Diskusia
8.) Záver

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

K b. 2.) oboznámenie členov komisie so stanoviskom majiteľov pohostinstva BAR 
CELONA k riešeniu protihlukovej steny
Predseda komisie oboznámil členov komisie  so stanoviskom majiteľov pohostinstva 
BAR  CELONA k riešeniu protihlukovej steny k susednému pozemku rod. Pipasovej. 
Bol daný prísľub spolumajiteľa pohostinstva p. Šestáka,  že budú hľadať finančné 
zdroje na vybudovanie  protihlukovej  steny, aby spĺňala vizuálny aj protihlukový 
účel 
-  Ing.  Školníček  sa  pýtal,  či  je  problém  medzi  susedmi-pohostinstvo  vs.  rod. 
Pipasová, alebo vo vzťahu k zákazníkom a či je sťažnosť opodstatnená
-  hl.  kontrolórka  obce  Ing.  Dobšinská  k sťažnosti  uviedla,  že  sťažnosť  nebola 
opodstatnená.  Na  komisiu  boli  prizvaný  zástupcovia  oboch  strán,  aby  sa  našlo 
spoločné riešenie a dialóg     
-  náčelník  obecnej  polície  Ing.  Mgr.  Prostejovský  k tomu  bodu  uviedol,  že 
k sťažnostiam  zo  strany  rod.  Pipasovej  dochádzalo  najmä  v priebehu  letných 
mesiacoch po 22.00 hod., keď sedeli zákazníci so svojimi deťmi vonku na terase , kde 
sa  tieto  hrávali  aj  po  22-hej  hodine,   prípadne  keď  boli  nejaké  oslavy,  svadba 
a pod.(uzavretá spoločnosť). 

K b. 3.) oboznámenie členov komisie so schváleným rozpočtom na rok 2011



Predseda komisie oboznámil členov komisie so schváleným rozpočtom na rok 2011 
s finančným prebytkom vo výške 216.842,89,- Eur

K b. 4.) – riešenie dopravnej situácie na miestnych komunikáciách a chodníkoch v 
obci
Členovia komisie sa vyjadrovali k problematike dopravnej situácie v obci a navrhujú, 
aby  boli  vybudované  nové  prechody  pre  chodcov  a     chodníky  ,  ktoré  by  prispeli 
k zvýšeniu bezpečnosti  chodcov na našich miestnych komunikáciách. Prvoradá je 
bezpečnosť  detí,  ktoré  v rannej  dopravnej  špičke  prechádzajú  miestnymi 
komunikáciami cestou do škôl.

4.1  Predseda  komisie  navrhol  dopravné  značenie  t.j.  vodorovné  a zvislé  nových 
prechodov pre chodcov:

- na ul. Smrekovej pred a za mostom potoka Brusník,
- na križovatke ulíc Smreková a Hviezdoslavova.

Ďalej  navrhol   vybudovanie  chodníka  so  zábradlím  od  školy  Komenského  po 
školskú jedáleň  na ul. Komenského a bez zábradlia od ZŠ Komenského po ul. M.R. 
Štefánika.
Na  ulici  Komenského  doporučujeme  požiadať  dopravný  inšpektorát  v Spišskej 
Novej Vsi o povolenie  jednosmernej premávky a to  zo smeru z ul. Nábrežnej na ul. 
M. R. Štefánika.
Zabezpečí obecný úrad, pracovník zodpovedný za dopravu. Termín ihneď.

4.2   Ing.  Andrássy  navrhol,  aby  sa  výstavba  chodníkov  zabezpečila  cez  verejné 
obstarávanie, alebo prostredníctvom elektronických aukcií, ktoré by ušetrili peniaze 
pre obec
Zabezpečí obecný úrad, zodpovedný pracovník za verejné obstarávanie.

4.3 p. Schmögner navrhol, aby  prechody pre chodcov na ul. Tatranskej (pri pošte, na 
križovatke Tatranská-Staničná a pri pohostinstve Džubák) boli  výraznejšie osvetlené 
z dôvodu bezpečnosti prechádzajúcich  chodcov 
Zabezpečí  obecný  úrad,  pracovník  zodpovedný  za  verejné  osvetlenie.  Termín 
ihneď.

4.4  p.  Juraška  oboznámil  komisiu  s predbežným  zistením  cenových  ponúk  na 
vybudovanie prechodov pre chodcov s približnou cenovou ponukou 8,-€/m² a celý 
prechod za 80,-€, čo sa týka vybudovania chodníka na ulici Komenského, jedná sa 
o úsek dlhý 170 m s odhadom celkových nákladov na vybudovanie chodníka v sume 
12.500,-€.
p. Juraška oboznámil komisiu o súčasných prebiehajúcich (začiatok prác 15.4.2011) 
výspravkách  miestnych  komunikácií.  Nakoľko  práce  už  prebiehajú  a neboli 



naplánované  v rozpočte  dostatočné  finančné  prostriedky,  nie  je  možné  meniť 
technológiu postupu pri výspravkách, tak ako navrhol predseda stavebnej komisie 
Mgr. Vaško.
Ing. Školníček navrhuje hľadať riešenie na opravu ciest v budúcom rozpočte
Zabezpečí obecný úrad, zodpovedný pracovník za údržbu miestnych komunikácií. 
Termín – príprava rozpočtu na rok 2012.
 
4.5 Komisia doporučuje nainštalovať podľa potreby v obci smetné koše.
Zabezpečí obecný úrad zodpovedný pracovní za životné prostredie v obci. Termín 
ihneď.

Záver k bodu 4
Komisia ŽP a VP a verejného poriadku doporučuje Obecnej rade a Obecnému zastupiteľstvu,  
aby bolo prijaté uznesenie  týkajúce sa výstavby prechodov pre chodcov cca v sume 250,00 € 
a chodníka na  ul. Komenského.  12 500,00 €.
Navrhované rozpočtové opatrenie je prílohou tejto zápisnice.
Sumu  –  nainštalovanie  smetných  košov  v obci,  predseda  komisie  doplní  v čo  možnom 
najbližšom termíne po dodaní informácie od pána Juraška, kde je potrebné koše nainštalovať  
a akú sumu podľa prieskumu cien na trhu za jeden kôš,  bude potrebné na tento účel vyčleniť.

K b. 5.) verejný poriadok a bezpečnosť v obci, príprava na letnú turistickú sezónu 
– vstup do Slovenského raja 

5.1 Nakoľko sa prezentujeme ako obec – ktorá je vstupnou bránou do Slovenského 
raja, obec prostredníctvom obecného úradu by mala vykonávať na celom svojom 
území  prevenciu,  informačnú  kampaň  prostredníctvom  svojho  Smižianskeho 
hlásnika a v konečnom dôsledku represívnu činnosť ohľadom verejného poriadku 
za účelom jeho trvalého udržania.

- Ing. Školníček navrhol v oblasti prevencie , aby boli zriadený zberný dvor na všetok 
odpad:  komunálny,  stavebný  a bioodpad  a to  bez  časového  obmedzenia 
prevádzkových  hodín,  čím  by  sa  zamedzilo  a v konečnom  dôsledku  ani 
nedochádzalo k vytváraniu nelegálnych skládok 
-  ďalej  navrhol,  aby  sa  v Smižianskom  hlásniku  opakovane  poukazovalo  na 
vytváranie nelegálnych skládok a na neporiadok v obci 
- do činnosti udržiavania verejného poriadku s poukázaním na prevenciu  navrhol 
zapojiť  miestne školy, tieto by sa mohli  podieľať na zbere bioodpadov  a plastov 
Zabezpečí obecný úrad,  pracovník zodpovedný za životné prostredie

5.2  p.  Juraška informoval  komisiu o cenových ponukách na usadenie  betónových 
odpadkových košov (cca. 75,-€/ks) a košov na psie exkrementy ( cca. 40,-€/ks)  



5.3 Ing. Školníček poukázal na poškodené oplotenie na náučnom chodníku v smere 
do Čingova a na Maši,  s dôrazom upozornil že hrozí nebezpečenstvo pádu do roklín 
a to nielen turistov, ale aj miestnych obyvateľov. Na Maši je zraz úplne pri ceste. -
-  p.  Juraška k poškodenému oploteniu uviedol,  že  obec listom požiadala správcu 
Obvodný úrad v Sp.  N.  Vsi  o opravu tohto  oplotenia  ešte  pred samotnou  letnou 
turistickou sezónou  
Zabezpečuje  obecný úrad. Termín ihneď.

5.4 predseda komisie  doporučuje náčelníkovi  obecnej  polície na častejšie kontroly 
majiteľov psov hlavne v okolí činžovných domov 

K b. 6.) podnety zo strany občanov a obecného úradu
Predseda komisie  ŽP a VP informoval  o liste  občanov Tatranskej  ulice,  ktorý  bol 
adresovaný  poslancom  OZ  a obecnému  úradu  v ktorom  opätovne  žiadajú  riešiť 
situáciu na tejto komunikácii

- predseda komisie doporučuje, aby bola usadená zvislá dopravná značka so 
zákazom odbočenia z ul. Tatranskej na ul. Staničná vozidlám nad 3,5t a aby 
v danej veci bola podaná žiadosť na Slovenskú správu ciest o zabezpečenie 
tohto dopravného značenia 

- komisia doporučuje požiadať správu ciest, aby boli prechody pre chodcov na 
Tatranskej ulici označené červenou farbou

- Ing. Andrássy apeloval, aby obecný úrad žiadal správu ciest, kôli bezpečnosti 
, označiť vodorovné značenie na Tatranskej ulici a to krajnice a stred vozovky 
– toto už nebolo značené niekoľko rokov

- zo strany komisie bol daný návrh, aby obecný úrad urobil prieskum či v obci 
Hôrka  radar,  ktorý  už  nepoužívajú  nie  je  funkčný  a či  nie  je  možné  ho 
odkúpiť, prípadne urobiť prieskum trhu, koľko by také zariadenie stálo s tým, 
že  by  sa  v budúcnosti  radar  nainštaloval  v rámci  zabezpečenia  zníženia 
rýchlosti áut.

Zabezpečí   obecný  úrad,  zodpovedný  pracovník  za  dopravné  značenie  v obci. 
Termín ihneď.

K b. 7.) diskusia
7.1 predseda komisie ŽPaVP oboznámil členov komisie o návšteve poslanca NR SR 
Ing.  Mgr.  Petra  Muránskeho  v obci  Smižany,  s ktorým  prebehli  rokovania  na 
Obecnom  úrade  dňa  11.4.2011,   ktorých  sa  zúčastnil  starosta  obce  Ing.  Michal 
Kotrady a poslanci OZ. Rokovanie sa týkalo  obnovy protipovodňových opatrení na 
potoku Brusník a hrádzi na ul. Smrekovej    

7.2 komisia doporučuje prijať zvýšenú kontrolu pracovníkov VPP pri čistení obce 
a zbere odpadkov a na dodržiavanie pracovnej doby týchto pracovníkov



Zabezpečí obecný úrad ,zodpovedný koordinátor VPP. Termín ihneď.

7.3  návrh  Ing.  Andrássyho,  aby  bol  vypracovaný  protipovodňový  plán  obce 
a riešenia krízových situácií v obci s konkrétnymi úlohami pre jednotlivých členov 
štábu a zamestnancov obce

7.4  náčelník  obecnej  polície  Ing.  Mgr.  Prostejovský  oboznámil  komisiu  ŽPaVP 
o riešení  dopravnej  situácií  na  ul.  Topoľovej,  s umiestnením zvislého dopravného 
značenia „Zákaz státia“.

K b. 8.) záver
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 15.4.2011.

  


