Zápisnica z komisie ochrany verejného poriadku konanej dňa
18.8.2021 v teréne katastra obce Nemce

Prítomní :

Predseda: Ing. Vladimír Bugáň.
Členovia : Ing. Mira Varlová, Mgr. Katarína Sedliaková, Ing. Michal Janovec PhD.
Program :
1. Otvorenie.
2. Kontrola verejného poriadku v teréne.
3. Záver.
1. Otvorenie
Komisia ochrany verejného poriadku sa konala dňa 18.8.2021. Stretnutie sa
vykonalo na autobusovej zastávke Nemce I, kde predseda Ing. Vladimír Bugáň privítal
prítomných členov komisie. Následne dňa 19.8.2021 bolo vyhotovené fotografické
doplnenie na porovnanie vykonaných rozdielov z poslednej ohliadky zo dňa 27.4.2021.
2. Kontrola verejného poriadku v teréne.
Bola vykonaná kontrola priestorov sídliska, mosta smerom do Kynceľovej, okolia
Rudlovského a Nemčianskeho potoka, cintorína, otočky autobusu a priestorov cesty za
obcou smerom k betónke.
Prehliadkou po katastri obce Nemce bolo zistené:
Priestor sídliska:
Členovia komisie konštatovali pozitívne zmeny oproti pôvodnému stavu:
Budovy protipovodňového vozíka a revitalizácie vnútrobloku.

Stavba protipovodňového vozíka zo dňa
27.4.2021

Stav zo dňa 19.8.2021

Stav zo dňa 19.8.2021
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Stavba revitalizácie vnútrobloku zo dňa
27.4.2021

Stav zo dňa 19.8.2021

Stav zo dňa 19.8.2021

Stav zo dňa 19.8.2021

Prostredie priľahlých priestorov pod ihriskom zo dňa 27.4.2021

Prostredie dňa 19.8.2021. Bolo konštatované,
že je tu viacej odpadu ako dňa 27.4.2021

Komisia opätovne ako v zápisnici zo dňa 27.4.2021 navrhuje konáre za ihriskom
podrviť. Svah pokosiť a štiepku rovnomerne rozprestrieť po svahu.
V okolí kontajnerov na kuchynský odpad sa
nachádzajú hlodavce.
Komisia
navrhuje
ich
pravideľnú
likvidáciu prostredníctvom firmy, ktorá sa
zaoberá deratizáciou.
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Priestor mosta:

Veko šachty oproti stavu zo dňa
27.4.2021bolo opravené proti posuvu, avšak
zanesená je cesta a aj samotné veko šachty a
okolitá príroda nánosmi štrku z parkoviska,
ktoré má v prenájme FIT FAKTORY.

Komisia navrhuje vyzvať FIT FAKTORY o očistenie cesty a vykonať nápravy proti
odplavovaniu štrku z parkoviska.

Stav mosta zo dňa 27.4.2021

Stav mosta zo dňa 19.8.2021
Priepustnosť mosta sa nezmenila. Ohrozená
je aj statika mostného telesa.
Komisia navrhuje informovať o stave mostného telesa Regionálnu správu ciest s
možnosťou nápravy.
Priestor Nemčianskeho potoka:
Lavička cez potok za radovkou bola
poškodená.
Komisia už v zápisnici zo dňa 23.4.2020
navrhovala vytvoriť za radovkami a
prechodom v obci do Seliec estetické a
účelové
lavičky
s
jednostranným
zábradlím, aby lavičky mohli slúžiť
chodcom a aj cyklistom.
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Okolo potoka hlavne po veternej kalamite sa nachádza väčšie množstvo popadaných
stromov a množstvo bioodpadu z domácnosti a záhrad. Stromy neboli odstránené a odpad
spôsobený niektorými občanmi našej obce stále pretrváva napriek tomu, že to bolo
vytýkané v každej zápisnici komisie ochrany verejného poriadku.
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Komisia navrhuje vyzvať majiteľa stromov, aby odstránil zvalené a poškodené
stromy, nakoľko v niektorých miestach konáre visia na stromoch a môžu sa uvoľniť,
čím môže dôjsť k poškodeniu majetku občanov priľahlých pozemkov a zdravia
prechádzajúcich chodcom po obecných pozemkoch.
Priestor otočky autobusu:

V priestore otočky autobusu a cesty k betónke boli vyčistené priekopy okrajov cesty a aj
priepuste. Taktiež bol vykosený priestor okolo cesty.
Niekto opätovne vyhodil odpad priamo
vedľa tabule, ktorá o tomto informuje.

Priestor cintorína:

Stav zo dňa 27.4.2021
Stav zo dňa 19.8.2021
Napriek vyčisteniu oplotenia toto opätovne začalo zarastať popínavou rastlinou.
Komisia navrhuje zvážiť použitie chemickej ochrany, proti zarastaniu popínavou
rastlinou.

Stav zo dňa 27.4.2021

Stav zo dňa 19.8.2021
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V hornej časti cintorína za oplotením bol odstránený porast náletových drevín.

Stav zo dňa 27.4.2021
Stav zo dňa 19.8.2021
Obecný pozemok priliehajúci k cintorínu nebol pokosený, kde za krátky čas vyrástli
náletové dreviny.
Komisia navrhuje obecný pozemok pokosiť a odstrániť náletové dreviny.

Dlažba pri vstupe do cintorína nebola
opravená, napriek tomu, že to bolo vytýkané
v zápisnici zo dňa 27.4.2021.

3. Záver
Komisia ochrany verejného poriadku konštatovala pozitívne zmeny týkajúce sa
revitalizácie vnútrobloku na sídlisku aj napriek tomu, že niektorí občania majú viacej
pripomienok k samotnej realizácie revitálizácie. Taktiež možno pochváliť samotnú
realizáciu stavby hasičskej zbrojnice porotipovodňového vozíka a vyčistenia priekop,
priepustí a okrajov cesty za dedinou smerom na betónku.
Potrebné je opätovne zabezpečiť poriadok okolo Nemčianskeho potoka a ostatných
častí obce ako je konštatované v tejto zápisnici. Tak isto je potrebné sa sústrediť na
splnenie predvolebných sľubov, nakoľko sa blíži koniec volebného obdobia.
Zapísal : Ing. Vladimír Bugáň, predseda komisie
V Nemciach dňa 19.8.2021
Ing. Vladimír Bugáň, predseda komisie
v.r.
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