Zápisnica z komisie ochrany verejného poriadku konanej dňa
31.07.2020 v teréne katastra obce Nemce
Prítomní :
Predseda: Ing. Vladimír Bugáň.
Členovia : Ing. Mira Varlová, Mgr. Katarína Sedliaková
Vyrozumený Ing. Michal Janovec PhD., nedostavil sa
Vyrozumená starostka obce Alena Samuelčíková, ospravedlnila sa.
Program :
1. Otvorenie.
2. Kontrola verejného poriadku v teréne.
3. Záver.
1. Otvorenie
Komisia ochrany verejného poriadku sa stretla na obvyklom mieste, 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 na most k hranici s katastrom Kynceľovej.
Ďalej sa presunuli k zástavbe Ostredok a nakoľko sa nedalo presúvať po pravej strane
potoka, tak prešli na ľavú stanu Nemčianskeho potoka a pri radovej zástavbe opäť prešli na
pravý breh Nemčianskeho potoka. Po pravom brehu potoka pokračovali k hornému koncu
obce až k športovému areálu a k otočke autobusu. Následne prešli na cintorín a po poľnej
ceste prešli na Lúčnu ulicu až po budovu Obecného úradu Nemce.
Prehliadkou po katastri obce Nemce bolo zistené:
Priestor sídliska:
Členovia komisie konštatovali:
- Šachty na odvod dažďovej vody boli vyčistené. Vyvstala však otázka, či šachty sú
funkčné, či sú v súlade s projektom a či odvodnenie šachiet na odvod dažďovej vody je
skutočne vyústený do dažďovej kanalizácie.

Starý stav
Nový stav
Komisia vyjadruje pochvalu k vyčisteniu šachiet, zároveň navrhuje zistiť, či odvod
dažďovej vody je skutočne vyústený do dažďovej kanalizácie.
- za obytnými domami na sídlisku sa nachádza zelený biologický odpad
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Komisia
navrhuje:
Umiestniť na sídlisku
veľkokapacitný kontajner.

Pred obytným domom na súkromnom pozemku nepokosená parcela.
Komisia
navrhuje:
Vyzvať
vlastníka
na
pokosenie pozemku.

Priestor mosta:
- Po pravej strane cesty v smere do obce od Kynceľovej na majetku obce (parcela C
618/1 na LV 723, druh
pozemku ostatná plocha),
priestor bol 1x pokosený.
Komisia
navrhuje:
Vyzvať užívateľa susednej
parcely
po
AGRONEMCE, a.s., aby
kosil aj parcelu patriacu
obci.

- Po ľavej strany cesty parcela C 719, vlastník TOPVET BB, spol. s r.o. Na parcele
sa nachádzajú náletové dreviny a parcela nebola do dnešného dňa pokosená.
Komisia navrhuje: Vyzvať vlastníka o odstránenie náletových drevín a pokosenie
parcely.
Priestor výstavby obytných domov Ostredok: Priestor okolo potoka bol čiastočne
očistený.
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Komisia navrhuje: Preveriť, či odstup
jednotlivých pozemkov od obecnej parcely je
v súlade s katastrálnou mapou.

Priestor Nemčianskeho potoka:
Pri Nemčianskom potoku je niekde poriadok, ktorý si udržiava väčšina občanov obce
Nemiec. Niekde je stále neporiadok, ktorý zapríčinila príroda sama, ale hlavne tento
neporiadok - odpad spôsobujú obyvatelia obce, ktorí bývajú v blízkosti.

Niektorí ešte vôbec nekosili a to viacej
rokov.
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Komisia navrhuje: Vyzvať písomne vlastníkov, ktorí nepokosili svoje pozemky. Taktiež
vyzvať občanov okolitých pozemkov, aby spôsobený odpad odstránili.
Nakoľko okolo potoka sa jedná o obecný pozemok, tak o tento pozemok by sa mala
starať obec vo svojej réžii. Jedná sa o rozľahlý priestor, pričom mnohí občania sa o tento
priestor vzorne starajú. Komisia navrhuje motivovať aj ostatných občanov, aby obecný
pozemok udržiavali pri svojich pozemkoch a tých občanov, ktorí sa starajú o obecné
priestory odmeňovať napr. daňami, finančnou odmenou, alebo inými výhodami.
Stĺpiky na prechode k Nemčianskemu potoku
boli síce natreté, avšak na najviac namáhanom mieste nebola odstránená zem a nebol
vykonaný náter, takže stĺpik nie je
ochránený.
Komisia navrhuje: Odstrániť nedostatok.

Okolie Materskej školy Nemce

Komisia vyjadruje pochvalu k odvozu odpadu z okolia a samotnej Materskej školy
Nemce, k úpravám spevnenia brehu potoka a poriadku kompostoviska.
Popri susednom plote pri Materskej škole Nemce sa vôbec nedá prejsť.

Komisia navrhuje: Preveriť, či plot je na hranici s obecnou parcelou v súlade s
katastrálnou mapou.
Oplotenie cintorína:
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Komisia navrhuje: Očistiť plot (s úvahou aj chemickej očisty) a pokosenie aj za
plotom.
Komisia vyjadruje pochvalu za pokosenie
cintorína, namontovanie zábradlia a
úpravu v cintoríne.

Lúčna ulica, tienenie svetla z pouličného osvetlenia.
Podľa vyjadrenia pani starostky toto bude
vykonané
v
najbližšom
čase.

Okolie obecného úradu
Komisia vyjadruje pochvalu za pokosenie
a úpravu okolo Obecného úradu Nemce

3. Diskusia a záver
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval členom komisie ochrany verejného
poriadku.
Zapísal : Ing. Vladimír Bugáň, predseda komisie
V Nemciach dňa 31.07.2020
Ing. Vladimír Bugáň, predseda komisie
v.r.
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