
Zápisnica z komisie ţivotného prostredia a verejného poriadku konanej dňa 9.6.2011 

 

Prítomní: 

p. Miroslav Grečko – predseda komisie 

Ing. Vladimír Andrássy – člen komisie 

p. Peter Schmögner – člen komisie 

Ing. Milan Školníček – člen komisie 

p. Jozef Juraška – referent ţivotného prostredia a dopravy 

Mgr. Ing. Jan Prostejovský – náčelník obecnej polície 

Mgr. Miroslava Szitová – poslankyňa obecného zastupiteľstva  

Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce 

  

PROGRAM: 

 

1.) Otvorenie  

2.) Informácia o plnení navrhovaných podnetov komisie ŢPaVP z predchádzajúcich zasadnutí  

3.) Oboznámenie členov komisie s návrhom záverečného účtu za rok 2010  

4.) Oboznámenie členov komisie s podnetom p. Vlčáka na ul. Topoľovej  

5.) Návrh zmeny dopravného značenia na ul. Novej  

6.) Informácia o stave verejného poriadku a bezpečnosti v obci  

7.) Návrh na umiestnenie košov na odpady a psie exkrementy   

8.) Podnety zo strany občanov a obecného úradu 

9.) Diskusia 

10.) Záver 

  

Otvorenie 

Komisiu ţivotného prostredia a verejného poriadku (ďalej len ŢPaVP) otvoril predseda Miroslav Grečko, 

ktorý uvítal členov komisie, ako aj prizvaných hostí  

 

K b. 2.)  

Informácia o plnení navrhovaných podnetov komisie ŢPaVP z predchádzajúcich zasadnutí  

Predseda komisie informoval  členov komisie, o priebeţnom plnení bodov z predchádzajúceho zasadnutia. 

Boli vyznačené prechody pre chodcov, údrţba verejného priestranstva  v obci konkrétne v miestnom parku 

sa zlepšila, boli odstránené poškodené lavičky,  a Materskej škole na ul. Ruţovej bolo vykosené pri 

príleţitosti MDD a s tým spojenej prezentácie polície – psovodov, ktorí deťom pri príleţitosti MDD 

pripravili prehliadku zručnosti svojich psích zverencov. Pozvanie ukázať deťom  svoje zručnosti prijali aj 

hasiči. Ďalej  bola pracovníkmi oddelenia hospodárskej prevádzky a majetku obce urobená oprava oplotenia 

– stĺpikov a pletiva na Maši. Ďalšie body sa budú  plniť v budúcom období ( napr. osadenie nových košov na 

psie exkrementy, osadenie odpadových košov, ktoré sponzorsky obci poskytne p . Hudran – kamenár), 

V súčasnosti prebieha čistenie potoka Brusník. 

 

- Ing. Iveta Dobšinská oboznámila členov komisie so stavom finančných prostriedkov na protipovodňové 

opatrenia. a v týchto je potrebné i naďalej pokračovať  

Na protipovodňové opatrenia má obec v rozpočte finančné prostriedky: 

-90 000,00 € dotácia štátu poskytnutá obci v decembri 2010 

-70 900,00 € finančné prostriedky vyčlenené na protipovodňové opatrenia obec. zastupiteľstvom 

spolu 160 900,00 € 



Čerpanie:  

- 42 867,62 € - oprava detského ihriska v ZŠ Komenského  

-   6 559,86 € – projekt na dve lávky – Brusník ulica j. Majkuta  a ulica Štúrova 

- 14 870,00 €– presunuté finančné prostriedky na projekt  v súvislosti s rekonštrukciou MŠ Ruţova 

- 250,00 € - presun finančných prostriedkov na vodorovné značenie prechodov pre chodcov 

- 79 171,90 € - dve lávky Brusník ulica J. Majkuta a ulica Štúrova 

- 12  168, 15 € - 134 metrov daţďovej kanalizácie  a dvoch vpustí na ulici Iliašovskej 

-  7 020,00 € – podpísaná zmluva na vyčistenie Brusníka. Jedná sa o 1500 m³ nánosov á 4,68 €.   

 

- p. Jozef Juraška členov komisie informoval, ţe do dňa 9.6.2011 pri čistení potoka Brusník bolo od začiatku 

realizácie  prác vyčistený potok od nánosov bahna v celkovom objeme 630m³ za 2.250,-€ 

Ďalej konštatoval, ţe ak sa má dodrţať mnoţstvo 1500 m³ podľa jeho odhadu bude Brusník vyčistený max. 

po Evanielický kostol (čistí sa od mosta pri ihrisku). 

          Z uvedeného vyplýva, ţe hore uvedené finančné prostriedky sú uţ teraz prečerpané ( -  2 007,53 €) a je  

potrebné hľadať v rozpočte financie na dokončenie prác – čistenie Brusníka. 

 

Komisia odporúča, aby sa v prácach na Brusníku jednoznačne pokračovalo. 

 

- Ing. Iveta Dobšinská oboznámila členov komisie, ţe nedošlo k schváleniu našej ţiadosti (obce Smiţany) na 

infraštruktúru pri IBV v Rómskej osade a  je moţné odtiaľ  rozpočtovým opatrením presunúť finančné 

prostriedky v sume 10.500,-€ na dofinancovanie čistenia potoka Brusník  a pokračovať vyčistením hrádze  

nad Bystričkou. 

- Ing. Vladimír  Andrássy navrhol vypracovať dodatok k zmluve o dielo s firmou No LIMIT na dočistenie 

potoka Brusník a aby sa finančné prostriedky po schválení rozpočtového opatrenia  nepresunuli na iné 

aktivity v obci, tieto viazať len na túto činnosť 

 

Záver k bodu 2 

Komisia ŽP a VP odsúhlasila a 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 10.500,-€ z položky IBV Rómska osada na 

protipovodňové opatrenia. 

 

K b. 3.) Oboznámenie členov komisie s návrhom záverečného účtu za rok 2010  – s návrhom 

záverečného účtu za rok 2010 komisiu ŢPaVP  oboznámila hlavná kontrolórka obce Ing. Iveta  Dobšinská . 

 

Otázky k návrhu záverečného účtu  - ohľadom zadĺţenia obce (úver, vysoké záväzky k 31. 12.  2010): 

- Ing. Školníček  sa pýtal, ako je moţné, ţe i napriek tomu, ţe rozpočet je prebytkový obec eviduje vysokú 

sumu za neuhradené záväzky. Uviedol, ţe pravdepodobne v minulom období v oblasti kapitálových 

výdavkov zlyhal vnútorný kontrolný mechanizmus  obce. 

- Ing. Andrássy poukázal na systém čerpania štrukturálnych fondov vo výške 95% formou refundácie 

v prípade rekonštrukcie objektu kaštieľ 

- Ing. Dobšinská vysoké daňové nedoplatky – poplatky za komunálny odpad sa týkajú hlavne občanov 

v rómskej osade, ktoré sa postupne  vymáhajú formou exekúcie, resp. dohode o splátkach  

 

K b. 4.) – Oboznámenie členov komisie s podnetom p. Vlčáka na ul. Topoľovej  -  

Členovia komisie  vzali na vedomie podnet p. Vlčáka z ul. Topoľovej zo dňa 16.5.2011, ktorý namietal proti 

osadeným obrubníkom po ľavej strane ul. Topoľovej, pravdepodobne bez súhlasu stavebného oddelenia 

obce. 



Ďalej p. Vlčák poukázal na parkovanie áut na krajnici cesty a  na trávnatom páse, resp. na asfaltovom páse 

vybudovanom pravdepodobne bez súhlasu stavebného oddelenia obce. Parkovaním áut na tomto mieste 

dochádza k znemoţneniu vyhýbania sa vpravo v oboch smeroch. p. Vlčák bol upovedomený o tom, ţe veci 

na ktoré poukázal má v kompetencii riešiť stavebné oddelenie obce, resp. Obecná polícia  a  nie komisia pre 

ŢPaVP.    

 

Záver k bodu 4 

Komisia týmto dáva podnet stavebnému úradu – štátnemu stavebnému dohľadu na overenie 

legalizácie vybudovaných odstavných plôch a obrubníkov na ulici Topoľovej.   

 

K b. 5.) Návrh zmeny dopravného značenia na ul. Novej 

Predseda komisie oboznámil členov komisie s navrhovaným riešením a to zmeny dopravného značenia na 

ul. Novej  a to tak, aby z ul. Nábreţnej bolo  zachované dopravené značenie  jednosmerná ulica, avšak 

z Nám. M. Pajdušáka od budovy Farského úradu v Smiţanoch aţ po kriţovatku tvaru „T“  ul. Novej pri rod. 

dome p.  Lengvarského bola obojsmerná premávka s tým, ţe od tejto kriţovatky tvaru „T“,  by ďalej na ul. 

Novej v smere na ul. Nábreţnú platil  zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel, t.j. pôvodná dopravná 

značka, ktorá je teraz umiestnená pri Farskom úrade  bola by umiestnená pri rod. dome p. Lengvarského  

 

Záver k bodu 5 

Komisia ŽP a VP a verejného poriadku odporúča  zmenu dopravného značenia na ul. Novej, avšak 

k tomu je potrebné vyjadrenie dopravného inžiniera ODI OR PZ Spišská Nová Ves. 

Vyjadrenie zabezpečí Obecný úrad – p.  Juraška. Termín: do 31.8.2011  

 

K b. 6.) Informácia o stave verejného poriadku a bezpečnosti v obci 

- Ing. Mgr. Prostejovský v krátkosti oboznámil komisiu ŢPaVP, ţe o stave verejného poriadku a  bezpečnosti 

v obci s tým, ţe správa o činnosti Obecnej polície v Smiţanoch  za prvý štvrťrok bola v  Smiţianskom 

hlásniku v mesiaci apríl 2011 a ďalšia správa za polrok 2011 bude pravdepodobne  v budúcom čísle 

Smiţianskeho hlásnika (07/2011), 

- ďalej uviedol, ţe v chatovej oblasti Košiarny brieţok sa začínajú rozmáhať rôzne krádeţe často aj 

pričinením uţívateľov chát v dôsledku ich benevolentnosti k vlastnému majetku, 

- ďalej uviedol, ţe obecná polícia pracuje v počte šiestich príslušníkov, pričom príslušníkom OP pribúdajú 

nadčasové hodiny – hlavne z dôvodov mimoriadnych spoločenských podujatí v obci ako je otvorenie letnej 

turistickej sezóny, futbalových zápasov, diskoték pre mládeţ  a  pod. Vzniknuté náhradné voľno príslušníci 

OP nemajú kedy vyčerpať a aj  čerpanie starej dovolenky za rok 2010 je problematické. 

- predseda komisie uviedol, ţe bola vznesená poţiadavka na obecnú políciu, aby v ranných hodinách 

príslušníci OP zabezpečili bezpečnosť  cestnej premávky na hlavnej kriţovatke na ulici Tatranskej (so 

Smrekovou ul. a Staničnou ul.), nakoľko boli poslanci a  aj  obecný úrad viac krát upovedomovaný občanmi 

Smiţian na nebezpečnú situáciu v tejto časti obce a to  hlavne v čase od 7,15 hod do 8,00 hod v dňoch 

školskej dochádzky.  OP zabezpečovala túto kriţovatku doposiaľ štyrikrát, čo je za prvých  päť mesiacov 

školského roka veľmi málo a je potrebné, aby sa   v tomto smere činnosť obecnej polície zintenzívnila.   

 

K b. 7.) Návrh na umiestnenie košov na odpady a psie exkrementy 

Komisia odsúhlasila miesta, kde pracovníci obce umiestnia nové koše na odpadky a  na psie exkrementy – ul. 

Podjavorinska stred ulice, Sládkovičova v smere od stanice, Nábreţná v blízkosti futbalového ihriska, 

Staničná pri garáţach. Ďalšie koše na psie exkrementy budú umiestnené podľa potreby. Koše na odpadky 

budú umiestnené prevaţne na autobusových zastávkach.  

 



K b. 8.) Podnety zo strany občanov a obecného úradu  

Pán Juraška informoval, že obecný úrad k dnešnému dňu neeviduje žiadne podnety od občanov 

ohľadom verejného poriadku a životného prostredia. 

  

K b. 9.) Diskusia   

Ing. Školníček - uviedol, aby sa v pripravovanom rozpočte na rok 2012 bola zapracovaná poloţka  aj na 

činnosť verejného poriadku a to kosenie, štiepkovanie, 

- na uvedené práce viac vyuţívať ľudí evidovaných na Úrade práce, aby obec finančné prostriedky ušetrila 

a práce urobila, čím by sa odbremenila práca pre zamestnancov obce – pomocnej prevádzky, ktorí sú 

vyuţívaný aj pre zabezpečenie chodu OKC Smiţany 

 

Komisia odporúča  touto formou zamestnať minimálne troch pracovníkov . 

 

- p. Schmögner - uviedol, aby sa v Smiţianskom hlásniku uviedol článok s  tým, aby obyvatelia obce 

pokosenú trávu nesypali na breh potoka Brusník, resp do jeho koryta, aby sa tým neznečisťovalo ţivotné 

prostredie, ako aj samotný uţ z časti vyčistený potok. 

 

- Mgr. Szitová - ako aj ostatný členovia komisie ţiadajú vysvetlenie od obecného úradu, prečo boli vyčerpané 

finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia bez vedomia poslancov, pri zmluve na vybudovanie 134 

metrov daţďovej kanalizácie s dvoma vpusťami  na ul. Iliašovskej v sume 12 061,49 €. Poslanci obecného 

zastupiteľstva odsúhlasili (prijali uznesenie !), ţe kaţdé pripravované verejné obstarávanie bude 

konzultované a pripravované za účasti pána Mgr. Vaška a  Ing. Ertlovej. Prečo sa tok nestalo v tomto 

prípade? 

 

- Ing. Školníček - uviedol, aby poloţka separovaný odpad v rozpočte na rok 2012 bol zahrnutý rozpočet aj na 

zberný dvor       

 

K b. 8.) záver 

Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a tvorivú diskusiu.  

 

 

  

Predseda komisie ţivotného prostredia a  verejného poriadku 

Miroslav Grečko, v Smiţanoch dňa 9.6.2011. 

  

   

 


