Zápisnica
zo 7. zasadnutia komisie pre verejný poriadok a prevenciu kriminality
Mestského zastupiteľstva Mesta Sabinov,
konaného dňa 18.12.2019 o 15.30 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

viď prezenčná listina

1. Otvorenie zasadnutia komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Správa o výkone odporúčaní komisie z minulých zasadnutí
4. Prezentácia vízie práce novozvoleného náčelníka MsP
5. Prezentácia práce MOPS (Miestnej občianskej poriadkovej služby)
6. Oboznámenie a riešenie sťažností Mesta Sabinov
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia komisie
Rokovanie komisie MZ otvoril Stanislav Vaňo, predseda komisie, ktorý všetkých
privítal. Prítomných 7 členov komisie. Neprítomný Daniel Pavlovský.

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia
Predseda komisie prečítal návrh programu schôdze a vyzval prítomných k jeho
pripomienkovaniu.
Dal hlasovať o programe. Všetci prítomní boli za, proti nebol nikto, zdržal sa nikto.
Návrh bol jednohlasne prijatý.

K bodu 3. Správa o výkone odporúčaní komisie z minulých zasadnutí
PhDr. Martin Radvanský informoval ohľadom žiadosti umiestnenia verejného
osvetlenia na Ulici 9. mája a v priestoroch, oproti benzínovej pumpe Shell. Kompetentná osoba
p. Maruša danú požiadavku vzal na vedomie a v blízkej budúcnosti sa jej bude venovať. Ďalej
tajomník komisie predniesol na mestskom zastupiteľstve skutočnosť nepraktického
umiestnenia mestskej kamery v blízkosti nočného klubu Ponorka, kde pre ihličnatý porast nie
je možné v mnohých prípadoch odsledovať protizákonnú činnosť. Zastupiteľstvo bolo za
variant premiestnenia kamery, nesúhlasilo s výrubom ihličnatých porastov. Možnosti
premiestnenia kamery budú prejednané so špecialistami vykonávajúcimi osadzovanie týchto
zariadení.
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K bodu 4. Prezentácia vízie práce novozvoleného náčelníka MsP
Zvolený náčelník MsP, tajomník komisie p. Radvanský v krátkosti informoval,
podobne ako na mestskom zastupiteľstve o víziách MsP. Členom komisie bola odprezentovaná
miestnosť obsluhy kamerového záznamu s dosahom a možnosťami jednotlivých kamier.

K bodu 5. Prezentácia práce MOPS - Miestnej občianskej poriadkovej služby
Hodinu pred zasadnutím komisie, predseda komisie p.Vaňo, tajomník p.
Radvanský, členovia p.Vaľuš a p.Pulščák spolu s hliadkou štátnej polície vykonali školenie –
inštruktáž hliadke MOPS ako vykonávať činnosť na prechode pre chodcov. O podrobnostiach
boli informovaní ostatní členovia komisie, ako aj o ich doposiaľ vykonávanej činnosti.

K bodu 6. Oboznámenie a riešenie sťažností občanov Mesta Sabinov
Komisia riešila sťažnosť občana mesta, kde údajne v určených priestoroch mestskej
časti Orkucany dochádza k protizákonnej činnosti. Daný priestor je hliadkami polície priebežne
monitorovaný.

K bodu 7. Rôzne
Členovia komisie diskutovali o možnostiach ako pomôcť občanom mesta, hlavne pozdĺž
Ulice SNP na cestnej komunikácii v blízkosti zdravotného strediska, kde je neúnosná situácia
s parkovaním. Padli návrhy o zriadení jednosmernej cesty, alebo osadenia zákazu zastavenia
v jednom smere.
Ďalej o zmene výšky osadených dopravného značenia na kruhovom objazde, ktoré sú
v zornom poli vodiča a znemožňujú výhľad.
Komisia sa zhodla a žiada o umiestnenie dopravnej značky Zákaz zastavenia na Ulici
Mlynskej, pozdĺž príjazdovej cesty k novovybudovaným mestským nájomným bytovým
domom. Dôvodom je arogancia vodičov parkujúcich na cestnej komunikácii aj v prípade, že
sú voľné parkovacie miesta.

K bodu 8. Záver
Predseda komisie p. Vaňo Stanislav poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie komisie.
Zasadnutie komisie pre verejný poriadok a prevenciu kriminality bolo ukončené o 17.15 hod.

Zapísal: PhDr. Martin Radvanský- tajomník komisie
Predseda komisie: Stanislav Vaňo
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