
      

                                      Zápisnica             
       

           zo zasadania Komisie na ochranu verejného poriadku a životného 

           prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská 

           Bystrica zo dňa  19.10..2015. 

 

Prítomní:           Sajan Miloslav 

                            Evjak Róbert 

                    Ing. Vaňo Stanislav 

                            Butkovič Miroslav    

        Doc. JUDr.  Polák Peter, PhD. 

 

Ospravedlnení : Krajčír Marián 

                             Hasoň Ján 

 

 

Hosť:         Ing.Zuzana Juríková 

 

 

Program:  1.   Otvorenie zasadnutia                         

                   2.   Prerokovanie sťažnosti Ing.Zuzany Juríkovej Konateľky firmy Tchimo s.r.o. 

                   3.   Protest prokurátora k VZN č.5/2012 

                   4. Záver  

                                                                                                                                  
           Ad.1:   Pán Sajan privítal členov komisie KOVP na zasadnutí a prítomného hosťa. 

                       Oboznámil prítomných členov komisie s jedným bodom rokovania s ktorým  

                       jednohlasne súhlasili.       

 

           Ad.2:  Predložil členom komisie sťažnosť na susediacu prevádzku Paintbalového  

                      ihriska a oboznámil ich s dôvodom sťažnosti  Ing.Juríkovej Zuzany a požiadal 

                      prítomnú Ing. Zuzanu Juríkovú o bližšie oboznámenie členov komisie. 

                       

                      Dôvod sťažnosti : pri prevádzkovaní Paintbalového ihriska, ktoré je v susedstve 

                      s firmou Tchimo s.r.o. prichádza preletom náplní z Paintbalových pušiek na 

                      pozemok firmy Tchimo s.r.o. k poškodzovaniu majetku firmy Tchimo s.r.o. 

                      a k ohrozovaniu zdravia  pracovníkov, ako i zákazníkov, ktorí do priestoru  

                      firmy vstupujú. Pani  Ing.Juríková Zuzana predložila komisii zápis Okresného 

                      riaditeľstva PZ v Bratislave IV, oddelenie dokladov, Odboru poriadkovej  

                      polície, M. Sch. Trnavského č.1,Bratislava s nasledovným vyjadrením : 

                        

                      Dňa 2.10.2015 obdržalo tamojšie OD OPP OR PZ v Bratislave IV sťažnosť  

                      týkajúcu sa prevádzky paintbalovej strelnice v Bratislave na parcele číslo  

                      2711/2 v katastrálnom území Bratislava Záhorská Bystrica. 

                      Na základe vyššie uvedených skutočností Vám oznamujeme, že strelnicou  

                      sa v zmysle zákona č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive(ďalej 

                      len zákon o strelných zbraniach) rozumie súbor zariadení a priestorov 

                      určených na bezpečnú streľbu zo zbrane ,pričom povolenie na  

                      prevádzkovanie strelnice vydáva policajný útvar na základe písomnej  

                      žiadosti, ak strelnica umožňuje bezpečné používanie zbraní a streliva na  



                      základe znaleckého posudku. Taktiež je potrebné k žiadosti pripojiť 

                      kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu, prevádzkový  

                      poriadok strelnice, znalecký posudok na strelnicu , ktorá je predmetom 

                      žiadosti, vypracovaný znalcom z odboru zbraní a výbušnín z odvetvia  

                      posudzovaných strelníc a úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak má 

                      byť strelnica používaná na podnikateľské účely. 

                      K uvedenému dňu nebola na miestne a vecne príslušný správny orgán OD 

                     OPP OR PZ v Bratislave IV. doručená žiadosť o prevádzkovanie strelnice 

                     v Bratislave na parcele číslo 2711/2 v katastrálnom území Bratislava  

                     Záhorská Bystrica. 

                   

                     Odporúčanie komisie : v zmysle uvedených skutočností, ktoré jednoznačne 

                     poukazujú na nelegálne prevádzkovanie paintbalovej strelnice a porušenie  

                     zákona č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, komisia odporúča MČ 

                     Bratislava-Záhorská Bystrica s okamžitou platnosťou zastaviť prevádzkovanie  

                     strelnice, až do vyriešenia zákonných a bezpečnostných opatrení.        

 

Ad.3:           Komisia prerokovala protest prokurátora k zneniu VZN 5/2012 o dodržiavaní 

                     čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a na zariadeniach na  

                     verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava - Záhorská  

                     Bystrica s nasledovným vyjadrením : 

                     Komisia odporúča vyhovieť protestu prokurátora  len čiastočne a žiada 

                     o právne vyjadrenie právnika MČ Bratislava-Záhorská Bystrica 

                                           

 

Ad.4:           Záverom predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil  

                    rokovanie 

                       

                       

 

V Bratislave – Záhorskej Bystrici   19.10.2015 

 

 

Zapísal :       Sajan Miloslav          

                                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

                   

 

 

 

 


