
      

                                      Zápisnica             
       

           zo zasadania Komisie na ochranu verejného poriadku a životného 

           prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská 

           Bystrica zo dňa  22.8.2016. 

 

Prítomní:           Sajan Miloslav 

                           Hasoň Ján 

                            Evjak Róber 

                            Butkovič Miroslav           

                            Krajčír Marian 

                     Doc.JUDr. Polák Peter   

                       

Ospravedlnený : Ing.Vaňo Stanislav 
                               

 

Hostia: účastníci konania v počte 2                  
                             

Program:  1.   Otvorenie zasadnutia                        

       2.   Sťažnosť p. Markecha na prevádzku TAPAS 

                   3   .Sťažnosť p. Čunderlíkovej na suseda p.Haraslína 

                   4.   Úradný záznam z MsP 

                   5.   Plán zasadnutí KOVP na II. Polrok 2016 

                   6.   Odporúčanie komisie na úpravu rozpočtu. 

                   7.   Rôzne 

                                        

 

                                                                     

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

                       Oboznámil prítomných členov komisie s programom rokovania s ktorým  

                       jednohlasne súhlasili.                                                                                    

     

 

          Ad.2 :        

                          Komisia prerokovala sťažnosť p. Markecha, ktorá bola smerovaná na 

                         prevádzku TAPAS s.r.o. so sídlom  Námestie Rodiny za opakované 

                         porušovanie povolených prevádzkových hodín a s tým súvisiace porušovanie 

                         nočného kľudu- reprodukciou hudby, skladaním stolov, lavíc a pod. čím 

                        obmedzuje práva vlastníkov nehnuteľností v blízkosti prevádzky. 

 

           Stanovisko komisie: 

 

                             Komisia predvolala oboch účastníkov. Na komisiu sa nedostavili obaja 

                          účastníci pre dovolenku. Po komisii boli vyrozumený tak, že prevádzkar 

                         f . TAPAS bol oboznámený so sťažnosťou a prisľúbil nápravu. 

                         Pán Markech bol informovaný telefonicky o výsledku sťažnosti s poučením, 

                         že pri opätovnom porušovaní nočného kľudu  to znovu nahlásil. 
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         Ad.3 :            Sťažnosť p. Čunderlíkovej na suseda p. Haraslína Milana pre porušovanie 

                      susedských   vzťahoch – prístrešok,  prehadzovanie haluziny, buriny a tým jej 

                      ničí úrodu, ohrozuje na živote a pod. 

                              Pani Čunderlíková sa na komisiu nedostavila. Komisia vypočula  

                      p. Haraslína a manželku, ktorí k uvedenej sťažnosti uviedli, že ona viac škodí  

                      nám a to tým , že z jej pozemku prerastá burina, ťahavé a popínavé rastliny a 

                     ničia ich nový plot. Prehadzujú len to, čo prerastá na ich stranu.Všetky obvinenia 

                     sa nezakladajú na pravde. Ukázali aj fotodokumentáciu. 

                            Vyhradzujeme si  podozrievanie z  rodinkárstva pri riešení ich sporov, ktoré 

                     v sťažnosti uvádza.  

 

               Stanovisko komisie: 

 

                         Komisia upozornila, aby predchádzali konfliktom a riešili to ako susedia.   

                        Pani Čunderlíkovej odpovieme písomne.  

                      

                          

 

                            

 

          Ad .4         Komisia prejednávala  úradný záznam MsP , ktorá riešila sťažnosť    

                         p.Gáborovej Emilí v lokalite Podkerepušky. Sťažnosť bola daná na 

                         na suseda p. Jána Ševčíka, ktorý jej orezal okrasný krík bez jej vedomia. 

                           Pán Ševčík nepopiera, že krík orezal. Orezal ho z dôvodu toho, že krík 

                         zasahoval do cestnej  komunikácie a poškodzoval lak na autách , ktoré 

                         po komunikácií jazdia. Nemyslel to v zlom úmysle a nechcel susedom 

                         uškodiť. 

                        

                 Stanovisko komisie:   

 

                         

                                 Komisia upozornila p. Sevčíka, aby v budúcnosti podobný úmysel 

                             oznámil a dohodol sa. 

 

 

          Ad.5         Plán zasadnutí KOVP na  2.polrok 2016 . 

                                                                                                18.7.2016 

                                                                                                22.8.2016   . 

                                                                                                19.9.2016 

                                                                                                17.10.2016 

                                                                                                21.11.2016 

                                                                                                19.12.2016 
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           Ad.6.    Komisia bola oboznámená, že v okolí MČ  vznikajú vo veľkom čierne skládky. 

 

    Stanovisko komisie: 

 

                       Na základe toho  navrhuje upraviť rozpočet v kapitole odpadové hospodárstvo 

              o 10 000 € , ktoré by pokryli náklady na kontajnery Jeseň 2016 a ostatné náklady                

              v zbernom dvore. 

 

                                       

     Ad.7.   V rôznom neboli žiadne pripomienky. 

 

                    

 

                          Po ukončení komisie predseda všetkým zúčastnením poďakoval za účasť. 

 

 

 

 

       V Bratislave 23.8.2016 

 

     Zapísal:  Hasoň  -  taj.komisie 
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