Zápisnica z komisie ochrany verejného poriadku konanej dňa
27.04.2021 v teréne katastra obce Nemce
Prítomní :
Predseda: Ing. Vladimír Bugáň.
Členovia : Ing. Mira Varlová,
Ospravedlnili sa : 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 mala konať dňa 19.4.2021, nakoľko bolo
nepriaznivé počasie, komisia sa konala až dňa 27.4.2021. Stretnutie sa konalo na
autobusovej zastávke Nemce I, kde predseda Ing. Vladimír Bugáň privítal prítomnú
členku komisie.
2. Kontrola verejného poriadku v teréne.
Bola vykonaná kontrola priestorov sídliska, mosta smerom do Kynceľovej, okolia
Rudlovského a Nemčianskeho potoka, záhrady materskej školy, cintorína, otočky autobusu
a priestorov záhradkárskej oblasti.
Prehliadkou po katastri obce Nemce bolo zistené:
Priestor sídliska:
Členovia komisie konštatovali:
Rozostavanú budovu protipovodňového vozíka a revitalizácie vnútrobloku.

Zistené bolo, že vozidlá, ktoré vykonávajú
presun materiálu staveniska revitalizácie
vnútrobloku prechádzajú cez obrubníky
novovybudovanej cesty pri obchode Koruna
bez toho, že by si dali na obrubník chráničku,
čím môže byť spôsobené ich poškodenie.
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Pri ihrisku sa nachádza množstvo konárov.

Kontajnery na plasty a papier boli už
naplnené napriek tomu, že vývoz plastov bol
uskutočnený niekoľko dní pred tým dňa
19.4.2021 a papiera 9.4.2021.

Z parkoviska sa stal sklad.

Komisia navrhuje s realizátorom stavby zjednať nápravu, aby nedošlo k poškodeniu
obrubníkov. Konáre za ihriskom podrviť a riešiť pretvávajúci problém s plastmi.
Priestor mosta:

Veko šachty tesne vedľa štátnej cesty je
nezabezpečené proti posuvu napriek tomu, že
to bolo už raz opravované.

Priepustnosť mosta je opätovne znížená. Pod
mostom a okolo mosta sú značné nánosy.
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Komisia navrhuje poklop šachty zabetónovať a opätovne vyčistiť priestor koryta
potoka okolo mosta a pod mostom. Realizovať prostredníctvom správcov majetku.
Priestor Rudlovského a Nemčianskeho potoka:

Okolo potoka sa nachádza množstvo popadaných stromov a množstvo hlavne biologického
odpadu. 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.
Komisia navrhuje písomne vyzvať správcu toku a občanov, aby zjednali nápravu.
Priestor materskej školy:

Záhrada bola vyčistená, konáre boli
zhromaždené v spodnej časti záhrady.
Potrebné ich bude zužitkovať, alebo
odstrániť.

Priestor otočky autobusu:
V poraste okolo otočky autobusu bola vykonaná Pozemkovým spoločenstvom
Nemčan prebierka. Priestor bol znečistený ťažbou, avšak hneď po skončení ťažby bol
priestor vyčistený. Priepuste štátnej cesty sú znečistené.
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Komisia navrhuje vyzvať správcu cesty, aby opätovne vyčistil priepuste a priekopy
okraja cesty.
Priestor cintorína:
Cintorín
bol
vyčistený,
priliehajúceho obecného pozemku.

okrem

Vyčistené bolo aj oplotenie.

V hornej časti cintorína za oplotením sa
nachádza porast náletových drevín.
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Poškodená je dlažba pri vstupe do cintorína
napriek tomu, že to bolo v minulosti
opravované.

Komisia navrhuje krovinorezom vyrezať náletové dreviny nad oplotením,
zabetónovať poškodené obrubníky a opätovne opraviť dlažbu.
Priestor záhradkárskej oblasti:
V okolí záhradkarskej osady sa nachádza množstvo konárov. V hornej časti si
niektorí ľudia mýlia kataster obce so smetiskom. Na trovy obce, bol z tejto lokality už viac
krát realizovaný odvoz odpadov.
Komisia navrhuje umiestniť v tomto priestore a aj na iných znečisťujúcich
miestach fotografickú pascu a znečisťovateľov odhaliť a sancionovať.
6. Záver
Občanov obce Nemce a záhradkárov v záhradkárskej oblasti informovať, aby
neznečisťovali kataster obce Nemiec, aby využívali kompostéry a drvič konárov, ktorý sa
dá zapožičať od obce. Upovedomiť ich o veľkokapacitných kontajneroch, ktoré pravidelne
obec zabezpečuje na odvoz väčšieho odpadu. Občanov zainteresovať, aby znečisťovateľov
katastra obce Nemce oznamovali pracovníkom Obecného úradu Nemce, prípadne
oznamovali komisii ochrany verejného poriadku, alebo priamo Polícii na č. 158 nakoľko
ten čo znečisťuje verejné miesto, dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku poľa §
47 Zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch.
Zapísal : Ing. Vladimír Bugáň, predseda komisie
V Nemciach dňa 27.4.2021
Ing. Vladimír Bugáň, predseda komisie
v.r.
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