Zápisnica
z 2.zasadnutia Komisie KDZPBa VP
pri Obecnom zastupitel'stve v Šarišských Michal'anoch
Dátum zasadnutia :
Čas zasadnutia od :
Miesto zasadnutia :

OcU

Prítomní:

podl'a prezenčnej listiny

28.3.2011
19.00

Program:
1. Tvorba plánu komisie pre rok 2011
2. Pitie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
3. Schránky pre podnety občanov

K bodu 1 :

Tvorba plánu komisie pre rok 2011

Uznesenie číslo 2-1/2011 :
Komisia schval'uje plán práce komisie pre rok 2011
(vid. Priloha plán komisie 2011 pre jednotlivé

oblasti komisie)

Hlasovanie :
Za:
4
Proti:
O
Zdržal sa:
O
K bodu 2 :

Pitie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách

Uznesenie číslo 2-2/2011 :
Komisia odporúča vydat' VZN - zákaz konzumácie alkoholu na verejnom priestranstve
v čase medzi 6.00-23.00, okrem výnimiek daných obcou ( Silvester, oslavY\lYročia obce)
( do konca tnája 2011 )
Hlasovanie :
Za:
4
Proti:
O
Zdržal sa:
O
K bodu 3 :

Schránky pre podnety občanov

Uznesenie číslo 2-3/2011 :
Komisia odporúča vytvorenie poštových schránok pre podnety občanov ( COOP
jednota, OcU ,plus web stránka obce. (do konca mája 2011 )
Hlasovanie :
Za:
4
Proti:
O
Zdržal sa:
O

Zasadnutie komisie bolo ukončené o 20.30 hod.
Zapísal:
Dušan Kozák

Predseda komisie :
Ing. Marek Zborovjan

Priloha plán komisie 2011pre jednotlivé oblasti komisie
návrh aktivít v oblasti dopravy vo forme plánu na kalendárny

rok 2011

1)
zmena presunu značky hranice obce smerom k Sabinovu - problém riešiť s Katastrom
Sabinov (nový zákon)
hlavná cesta zmena a doplnenie vodorovného značenia,
natrieť reflexnou farbou priechody pre chodcov,
zvýrazniť značky prechodu pre chodcov prípadne dodať blikajúce žité svetlo na
hrubý priečny nástrek pasu farby na vozovku pri vchode do obce a prípadne aj pred
priechodmi pre chodcov - retardér bude opticky,
výmena žiariviek okolo hlavnej cesty za jasné biele svetlo
2)
hlavná cesta doplnenie značiek ( križovatka s vedřajšou cestou pri Palkovi,
zákaz predbiehania
a plná čiara v obci + 2x zrkadlá pri vychádzaní na hlavnú cestu pri
Palkovi,
prechody pre chodcov, P
natrieť reflex. farbou zábradlie na moste pri poslednej zastávke autobusu v smere na
Prešov,
opraviť chodník ( úsek pozdlž plota okolo Pastirčáka, montáž odrazových skiel
alebo reflexný náter na plote),
zrkadlo a označenie križovatky pri dome J.Brendza,
>

3)
skvalitnenie
BUS zastávok ( ostrovčeky,
čakárne nové ..), lavičiek
stanici osadenie meračov rýchlosti z oboch strán obce

na železničnej

4)
Obec retardér 2X na ceste od jednoty COOP ku základnej škole, Jeden retardér pred
odbočením smerom k bytovke alebo zadnému vchodu jednota COOP ,plus druhy bude
tesne pred odbočením dořava pri materskej škólke. 26.4.2011
5)
Zamedzenie pohybu vozidiel po chodníku od zadnej časti obchodného domu ( od bytovky
kde býva p.Cehelský, p. Haničáková , atd') a od hlavnej cesty oproti ulici Čerešňová,
podobne ako je to urobené zo strany od vchodu CBA. 26.4.2011
6)
Značka pri Hanudefovi

a fare a Kozákovi chýba.

7) navrhnúf ako Jednosmerka
varhořáka

(Čižmárka)

8) Obec retardér 2X na ceste ulica ( zistiť)
k základnej škole

zákaz vjazdu od hlavnej zo spodku okolo

od medzi novými bytovkami

smerom

návrh aktivít v oblasti ŽP vo forme plánu na kalendárny rok 2011

•

•

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)
zahrnúť do činnosti VPP aj čistenie potoka od sídliska až k rieke Torysa (fondy povodňové
aktivity), úboče(smerom na Sabinov), lesíka, strelnice, Girašu.

•

vyčisť kritické miesta v rámci jamého upratovania, uboč, bela --cintorín, strelnica, lesík a cesta
k lesíku od Družstva, smer k Toryse popod most ku starej lavičké, skládka družstvo za budovou
Koziaka.

•
•
•
pre

pieskovisko pri bytovke.
koše na výlučky od psov ,
zmeniť tarify pre držitel'ov psov pre domy a bytovky,
jednotlivcov domy a byty:

•
•
•
•
•
•

X-jeden pes
3X-dvapsy
8X-tri psy
12X - štyri psy
50X - 5 a viac psov
Výška poplatku sa berie pre každého psa od 2 mesiaca, ohlasovacia povinnosť vrhu mláďat

podl'a počtu

Chovné stanice mimo obydlí na okraji obce budú mať osobitné tabul'ky na platbu dane Paušálne:
napr.: lOO-200euro
.

návrh aktivit v oblasti bezpečnost' a VP vo forme plánu na kalendárny rok 2011
1)
koordinácia PZ Sabinov

kontroly PZ počas diskoték na požiadanie OCÚ
Schránka na podnety ( dať informáciu na web obce a facebook otvorené
Fyzická bude na sídlisku a obecnom úrade 26.4.2011
Emailová na stránke obecného úradu 26.4.2011
2)
a)vydať uznesenie na zákaz pitia alkoholu na verejných priestranstvách, mimo určených priestorov
v čase od 6.00-23.00, okrem výnimiek určených obcou.
b)vypracovanie projektu na kontajneri + alternatíva ich na určitý čas uzamknúť
3)
A.Pešta ako vajda osveta u neprispósobivých
obecné dobrovol'né hliadky

cigánov (benefit aktivačné práce na OcÚ)

4)
Kamerový systém CBA,COOP. Športový areál, cintorín, obecný úrad
VZN - 06.04.2011
a)vydať uznesenie na zákaz pitia alkoholu na verejných priestranstvách,
v čase od 6.00-23.00, okrem výnimiek určených obcou.

mimo určených priestorov

