Zápisnica z komisie ochrany verejného poriadku konanej dňa
23.04.2020 v teréne katastra obce Nemce
Prítomní :
Predseda: Ing. Vladimír Bugáň.
Členovia : Ing. Mira Varlová, Mgr. Katarína Sedliaková, Ing. Michal Janovec PhD.
Starostka obce: Alena Samuelčíková, vyrozumená, ospravedlnila sa.
Program :
1. Otvorenie.
2. Kontrola verejného poriadku v teréne.
3. Záver.
1. Otvorenie
Komisia ochrany verejného poriadku sa stretla na autobusovej zastávke Nemce I,
kde predseda Ing. Vladimír Bugáň privítal prítomných členov komisie.
2. Kontrola verejného poriadku v teréne.
Členovia komisie sa premiestnili na sídlisko obce, pokračovali po ulici vedľa
obchodu Koruna a popred bytový dom vchody č. 13, 11, 9. Následne prešli na autobusovú
zastávku Pozemné stavby. Potom sa presunuli popri radovej zástavbe k Nemčianskemu
potoku. Po pravom brehu potoka pokračovali k hornému koncu obce až k športovému
areálu a k otočke autobusu. Následne prešli na cintorín a potom k Rudlovskému potoku.
Prehliadkou po katastri obce Nemce bolo zistené:
Priestor sídliska:
Členovia komisie konštatovali:
- Šachty na odvod dažďovej vody sú stále upchaté.
Jediná funkčná šachta na
odvod dažďovej vody je pred
bytovým domom č. 13,11,9,
ktorá odvádza dažďovú vodu
skoro z celého sídliska.
Pani starostka písomne
informovala, že na našich
miestnych
komunikáciách
žiadala o vyčistenie vpustí
dňa 16.10.2019, a keď prídeme na rad, tak sa vyčistenie
uskutoční.
Dňa 9.3.2020
písala žiadosť na vyčistenie
vpustí na štátnej ceste
č.3/2419 v obci Nemce a
zároveň žiadala o údržbu
cesty od prachu a štrku.
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Priestor Nemčianskeho potoka:
Za radovkami sa nachádza
lavička cez Nemčiansky potok.
Komisia navrhuje: Vytvoriť
za radovkami a prechodom v
obci do Seliec estetické a
účelové lavičky s jednostranným zábradlím, aby mohli
slúžiť chodcom a aj cyklistom.

Pri Nemčianskom potoku je niekde poriadok, ktorý si udržiava väčšina občanov
obce Nemiec.
Niekde je neporiadok, ktorý zapríčinila
príroda sama.
Komisia navrhuje: Vyvrátený strom
ponúknuť občanom, ktorí majú pozemky
v jeho blízkosti.

Niekde je však neskutočný neporiadok, ktorý zapríčinili obyvatelia obce.

Komisia navrhuje: Osloviť okolitých
občanov, aby odpad nedávali na obecný
pozemok a odpad odstránili.

Aj takto občianka skladuje pokosenú trávu
napriek tomu, že má kompostér.
Komisia navrhuje: Osloviť občianku s
tým, aby to odstránila a ak sa to bude
opakovať, bude sa to považovať podľa §
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45 zákona č. 372/1990 Zb. ako priestupok na úseku ochrany životného prostredia
V potoku to vyzerá takto.

.
Pletivo na obecnej parcele C 853/2 prechod k
Nemčianskemu potoku je stále zanesený
mraveniskami. Stĺpiky podliehajú korózii.
Komisia navrhuje: Stĺpiky natrieť a
odstrániť kopence, aby nedošlo k ďalším
škodám.

Stromy označené na vypílenie, nie sú stále
vypílené.
Komisia navrhuje: Vypílenie stromov
ponúknuť občanom, ktorí majú pozemky
v blízkosti stromov.

Na obecnej parcele C 807, C 808 sa
nachádzajú kopy sena od jesene.
Komisia
navrhuje:
Kopy
humusu
odstrániť.
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V oplotení materskej škole je množstvo
náletových drevín. Zo záhrady bol odvezený
za kontajner odpadu, napriek tomu sa tam
nachádza ešte množstvo odpadu, ako zhnité
dosky, zhnité drevo, staré tehly a rúry.
Komisia navrhuje: Odstrániť predmetný
odpad a vyrezať náletové dreviny.

Na otočke autobusu bola spílená vŕba, ktorá
ohrozovala telefónny kábel a tiež aj
autobusovú dopravu.
Komisia vyjadruje pochvalu k zistenému
stavu.

Opravená bola aj strecha domu smútku.
Komisia vyjadruje pochvalu k zistenému
stavu.

Parcela C 112 vedľa cintorína. Na tejto
parcele za nachádza množstvo náletových
drevín.
Komisia navrhuje: Náletové dreviny
vyrezať.

Tak isto za cintorínom sa nachádza množstvo
náletových drevín.
Komisia navrhuje: Náletové dreviny
vyrezať.
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3. Diskusia a záver
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval členom komisie ochrany verejného
poriadku s konštatovaním, že bolo splnených niekoľko návrhov ku skultúrneniu prostredia
obce Nemce. Členovia komisie konštatovali, že je potrebné, čo najskôr vybudovať viacej
zberných miest na biologicky rozložiteľný odpad rovnomerne rozložených po celej obci.
Zapísal : Ing. Vladimír Bugáň, predseda komisie
V Nemciach dňa 28.04.2020
Ing. Vladimír Bugáň, predseda komisie
v.r.
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