Zápisnica
z l.zasadnutia Komisie KDZPBa VP
pri Obecnom zastupitel'stve v Šarišských Michal'anoch
Dátum zasadnutia :
Čas zasadnutia od :
Miesto zasadnnutia :

14.3.2011
19.00
OcU

Prítornní :

podl'a prezenčnej listiny

Program :
1. Štatút komisie-návrh a tvorba, návrh nových členov komisie
Určenie práce jednotlivých členov komisie a ich kompetencie
3. NáVIh bodov a oblasti práce komisie

2.

Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia kornisie, čím je kornisia uznášaniaschopná
K bodu 1 :

Štatút kornisie-návrh

a tvorba, návrh nových členov

Uznesenie číslo 1-1/2011 :
Komisia schval'uje Štatút komisie

Hlasovanie :
Za:
5
Proti:
O
Zdržal sa:
O

K bodu 2 :

Určenie práce jednotlivých

členov komisie a ich kompetencie

Uznesenie číslo 1-2/2011 :
Komisia poveruje členov komisie menovite zodpovedných

za danú oblast':

JUDr. Anton Dziak - zodpovedný za oblasť dopravy
Dušan Kozák - zodpovedný za oblasť bezpečnosť a verejný poriadok
Mgr. Lukáš Varhol' - zodpovedný za oblasť životné prostredie
Ján Kušnirík - zodpovedný za oblasť životné prostredie

Hlasovanie :
Za:
5
Proti:
O
Zdržal sa:
O

K bodu 3 :

Návrh bodov a oblasti práce komisie

Uznesenie číslo 1-3/2011 :
Komisia odponíča nasledovný sůhřn bodov činnosti pre volebné obdobie
(viď. Príloha pre všetky oblasti komisie)

Hlasovanie :
Za:
5
Proti:
O
Zdržal sa:
O

Zasadnutie komisie bolo ukončené o 21.00 hod.
Zapísa1:
Dušan Kozák

Predseda komisie :
Ing. Marek Zborovjan

Priloha pre všetky oblasti komisie
Doprava

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod cestami a chodníkmi
časový plán opravy ciest a chodníkov
starostlivosť o dopravnú bezpečnosť v obci a jej katastri :
zviditel'nenie prechodov - natrieť reflexnou farbou priechody pre chodcov, značky prechodu pre chodcov ako aj
zábradlie na moste pri poslednej zastávke autobusu v smere na Prešov, prípadne dodať blikajúce žité svetlo na
prechody pre chodcov
hrubé nástreky farieb na vozovku pri vchode do obce a prípadne aj pred priechodrni pre chodcov
uskutočnenie zmien v dopravnom značení - zrnena prerušovanej na plnú čiaru v obci
dať značku v obci zákaz obehovania na obe smery
skvalitnenie BUS zastávok ( ostrovčeky, čakárne nové ..), lavičiek na železničnej stanici osadenie simulátorov
rýchlosti z oboch strán obce
doplniť zrkadlo a označenie križovatky pri východe z obce smerom na Sabinov - Bruspal firma ( zlá viditel'nosť )
doplniť zrkadlo a označenie križovatky pri dome J.Brendza
odkúpiť pozemok a urobiť dostatočne široký a bezpečný chodník - spojenie zdravotné stredisko a CBA v smere
Prešov - Sabinov na pravej strane.
prekontrolovať a sfunkčniť ( rekonštruovať) funkci u verejného osvetlenia
zamedziť prechod áut po chodníku okolo nákupného strediska ( predný od CCX:>P
jednota aj zadný prístup od
bytoviek Utorok , Pondelok.
dať do prijatel'ného stavu cestu z Hviezdoslavovej ku kaštiel'u
Schval'ujem retardéry aj osvetlenie. Navyše je potrebne znížíť rýchlosť v obci na 40 kmIh a na začiatku a na konci
obce umiestniť informatívne ukazovatele rýchlosti.
Usadenie ostrovčekov spomal'ovačov na začiatku aj konci hlavnej cesty,
Životné prostredie

•
•
•
•

•
•

renovácia a obnova verejnej zelene - úboč smerom Sabinov( staré stromy revitalizovať , choré stromy vykopať
(drevo predať a peniaze použiť na investíciu náradia respektíve novej zelene) , čistenie od kriakov , montáž plota
s plechom (oddelenie domu Rakaš pri cintoríne od Úboče - neustále znečisťovanie devastovanie Úboče a okolia)
, Lesík (staré stromy revitalizovať , choré vykopať , čistenie od kriakov, urobenie drevených lavičiek, miesto
oddychu na piknik hore na Lesíku pre rodiny)
zlepšenie životného prostredia ( verejná zeleň, odpadky, verejné priestranstvá ) lepšou organizáciou VPP
cielený separovaný zber (sklo, papier, plasty, bio-odpad) kontajnery osadiť aj v obci nielen na sídlisku
obnoviť využitie vel'kých kontajnerov v čase jarného upratovania s presne špecifikovaných odpadom, ktorý nepatrí
do separovaného zberu a ani do zberu kovov.
zahrnúť do činnosti VPP aj čistenie potoka od sídliska až k rieke Torysa (fondy povodňové aktivity),
úboče(smerom na Sabinov), lesíka, strelnice, Giraša
Bezpečnosti

•
•

•
•

•
•

•

a verejný poriadok

pohyb osob za účelom vyberania kontajnerov a znečisťovania okolia ( najma sídlisko)
pitie alkoholu a piva pred obchodnými prevádzkami ako CBA, COOP, Večierka, atď.) mimo určených priestorov.
porušovaniu zákazu predaja alkoholických a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov v rniestnych
pohostinstvách, diskotékach, obchodných prevádzkach (CBA, COOp, Večierka)
zavedenie kamerového systému na kl'účových pozíciách v obci ( obchodné stredisko, cintorín, hlavná cesta, kaštiel'
) a postupne rozširovanie kamier v dalších potrebných miestach obce
Kamerový systém by som riešil vo vlastnej réžii. Neviem si celkom predstaviť kooperáciu so štátnou políciou.
Jednoducho by som len nahrával záznamy a keby sa niečo stalo tie záznamy by slúžili ako dokaz pri vyšetrovaní.
Urniestnenie 3 kamier by bolo nasledovne. Roh nákupného strediska nad večierkou. Je tam krčma a motá sa tam v
podstate najviac l'udí, v podstate by odtial' bola viditel'ná aj križovatka, druha kamera na križovatke ako ma dom
Dušan HaI'ko, teda ako sú schody do kostola a tretia pred úradom (aj tak neviem možno by nebola potrebná).
Znížiť energetickú náročnosť sústavy ver. osvetlenia, zvýšit' svetelnú činnosť sústavy osvetlenia v súlade s
platnými normami, Moderné verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou bude mať pozitívny vplyv na
bezpečnost' v obci minimalizujeme riziko výskytu kriminality a zvýši celkovú kvalitu života obyvatel'ov našej obce
Bezpečnost' -projekt bezpečná obec, Kamerový systém v obci prepojený na policajne oddelenie v SABlNOVE
,zriadenie obecných hliadok, zavedení kamerového m systému vidím možnost' zavedenia poriadku v obci k
minimalizácii vandalizmu rozmiestnenie karnier obecný úrad, pošta, nákupné stredisko, zdravotné stredisko, farský
úrad a športový areál celkom 6 kamier dotácia projekt úradu vlády s možnosťou dofinancovania obec, rozpočtu v
objeme 20 percent celkove náklady po podrobnej analýze vypracovania štúdie použitím vhodnej technológie
,spracovania smerníc pre činnosť a pravidelnou revíziou s úplné vhodnými pracovníkmi obsluhy ,ktorí by boli
pravidelne školení, 24 hodinový monitoring prepojený na políciu, možnosť kontrolovania obecných hliadok
kontajnery diskotéky, popíjanie mladistvých, dodržiavanie nočného kl'udu po 22 hod.
spolupráca štátnej polície a rniestnych občianskych hliadok , pomocníkov polície

