Zápisnica
zo zasadania Komisie na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská
Bystrica zo dňa 21.05.2018.

Prítomní:

Sajan Miloslav
Hasoň Ján
JUDr.Polák Peter
Butkovič Miroslav
Krajčír Marian
MsP Eviak Robert
Ing. Vaňo Stanislav

Ospravedlnený:
Hostia:

-

PhDr. Ladislav Arbet
Zuzana Vaculíková
Mgr.Dagmar Krajčírová

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. . Sťažnosť na prevádzku TAPAS
3. Vyjadrenie k sťažnosti p. Kovácsovej
4. Rôzne.

Ad.1: Predseda p. Sajan privítal členov komisie KOVP na zasadnutí.
Oboznámil prítomných členov komisie s programom rokovania, s ktorým
jednohlasne súhlasili.
Ad.2: Komisia prerokovala sťažnosť p. Arbeta na prevádzku TAPAS, ktorá
bola zameraná na rušenie nočného kľudu po záverečných hodinách. Ide o
hudobnú produkciu, hlasné rozprávanie a neslušné sa vyjadrovanie.
Večerný hluk preniká až do priestorov bytov, ktorý negatívne vplýva na
kvalitu, komfort bývania. Spôsobuje problémy so spánkom detí a dospelých.
Žiadal komisiu, aby zaujala zásadné stanovisko a situáciu riešila.
K sťažnosti sa vyjadrili aj ostatní obyvatelia bytového domu, ktorí
potvrdili uvedenú sťažnosť.
K uvedenej sťažnosti bola predvolaná majiteľka prevádzky TAPAS p.Zuzana
Vaculíková, ktorá sa k uvedenej sťažnosti vyjadrila:
Prevádzku, ktorú spolu vedieme s manželom sa snažíme viesť tak, aby bolo
dodržiavané VZN a to dodržiavanie otváracích a zatváracích hodín, obmedzenie

- 2 hluku v prevádzke a na terase. Vysvetľovala, prečo k tomu dochádza a zároveň hľadajú
dobrú vôľu , ako zabezpečiť prevádzku čo najtichšie.
Nie vždy hluk, ktorý sa uvádza v sťažnosti ide od nás. Na námestí Rodiny je viac prevádzok.

Stanovisko komisie:
Komisia po porade konštatovala, že nejde o prvý prípad porušovania
VZN. Podobné sťažnosti sme už riešili na 2 zasadnutiach v roku 2015 a 2016.
Doposiaľ boli vznesené sťažnosti len na prevádzku TAPAS, jeho prevádzkovateľa a hostí
uvedenej prevádzky. Na ostatné prevádzky doteraz sťažnosť nebola podaná.
Riešenie – vzhľadom k opakovaniu sa sťažností na uvedenú prevádzku a napriek prísľubom
od prevádzkovateľa neprišlo k náprave. Sťažnosti sa opakujú a preto komisia jednohlasne
odporúča starostovi MČ Záhorská Bystrica vzniknutú situáciu riešiť finančným postihom.

Ad. 3
Komisia prerokovala, vyjadrenie p. Jána Fábryho k sťažnosti p.Kovacsovej,
ktorá sa týkala susedských sporov ohľadne oplotenia a udržiavania živého plotu
z tují.
Vysvetlil, že svoj dom už predal a nie je jeho vlastníkom.
Stanovisko komisie:
Komisia berie na vedomie písomné vyjadrenie a informáciu o predmetnej
sťažnosti.
Po ukončení komisie predseda všetkým zúčastnením poďakoval za účasť,
.

V Bratislave 21.5..2018
Zapísal: Hasoň - taj.komisie

Predseda komisie : Sajan Miloslav

