Obec Kalná nad Hronom
KOMISIA
Verejného poriadku pri OZ v Kalnej nad Hronom
Zápisnica zo stretnutia KVP
Komisia VP sa konala dňa 14.10.2015 o 16.30 hod. v zasadačke OÚ Kalná n. Hr.
Program stretnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Pre jednanie priestupkov spáchaných na území Kalná n. Hr.
Informatívna správa náčelníka obec. polície za uplynulé obdobie
Diskusia
Záver

V bode 2. Pre jednanie priestupkov spáchaných na území Kalná n. Hr. sme sa
zaoberali dvoma oznámeniami. Prvé sa týkalo napadnutia psom v blízkosti COOP Jednota
maloletej osoby. Konkrétne sa jednalo o poškrabanie. Priestupok bol riadne zaevidovaný
a zdokumentovaný príslušníkmi obec. polície. Bola vypočutá oznamovateľka, ako aj
podozrivé osoby. Výsledok šetrenia bol oznámený všetkým zainteresovaným stranám
a v tejto súvislosti sa vykonali a prijali potrebné opatrenia. V druhom prípade sme sa
zaoberali oznámením NsP Levice o prijatí mladistvej osoby v našom prípade osoby
z trvalým pobytom v našej obci, ktorá bola prijatá z vyše 1,00 promile. V tomto prípade
bola úloha KVP najmä oznamovacia zákonným zástupcom, avšak pri pokuse skontaktovať
zákonných zástupcov bola zistené, že uvedená rodina sa už dlhšiu dobu nezdržuje na
území našej obce a jej ďalší pobyt nie je známy. Z vyššie uvedeného KVP predmetné
oznámenie zobrala len na vedomie.
V bode 3. Informatívna správa náčelníka OP bola prednesená p. Ing. Štefanom
Urbanom podrobná informácia o činnosti obecnej polície za uplynulé obdobie. Túto správu
členovia KVP zobrali na vedomie a nemali voči nej žiadne pripomienky.
V bode 4. Diskusia sa znova otvoril problém kamerového systému v našej obci
(funkčnosť, nefunkčnosť resp. aktuálny stav). Pán starosta na to reagoval, že obec mala
snahu resp. sa snažila uchádzať o dotáciu na vybudovanie a dobudovanie kamerového
systému (na základe vyhlásenej súťaže), avšak teraz boli uprednostnené iné obce, čo však
neznamená, že do budúcna sa o ňu znova nemôžeme uchádzať. Nadväzujúc na túto
diskusiu KVP poverila predsedu aby na najbližšom OZ požiadal obecný úrad o zistenie
ďalšej alternatívnej možnosti doplnenia a rozšírenia kamerového systému v našej obci.
Jednak o nejakom finančnom predpoklade ako aj informovaním sa v okolitých obciach.
Ďalej sa v diskusií preberala aj situácia ohľadom dopravného značenia v našej obci. Boli
prejednané otázky dopravného značenia najmä čo sa týka prechodu cez železničné
priecestie (Prednosť protiidúcich vozidiel), ako aj dopr. značenia prechodu medzi ulicami
Č. armády a Mierovou (Stoj, daj prednosť v jazde). Tu pán starosta informoval, že dopr.

inžinier schválil a súhlasil z takým osadením dopr. značenia, a preto nie je možné v tomto
procese meniť súčasné osadenia značiek. Bude si treba počkať do skolaudovania celého
projektu a až potom môžeme požiadať o znova posúdenie a následnej zmeny dopr.
značenia na tomto mieste. Po tomto sa už do diskusie nikto neprihlásil, a tak predseda
KVP sa poďakoval všetkým zúčastneným a komisiu ukončil.

Zápisnicu spísal predseda KVP
Michal Guťan v. r.

