
      

                                      Zápisnica             
       

           zo zasadania Komisie na ochranu verejného poriadku a životného 

           prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská 

           Bystrica zo dňa  28.9.2015. 

 

Prítomní:            Sajan Miloslav 

                            Hasoň Ján 

                    JUDr.Polák Peter                  

                    Ing. Vaňo Stanislav 

                     MsP.Eviak Robert           

 

Ospravedlnení : Krajčír Marian , Butkovič Miroslav 

 

Program:  1.   Otvorenie zasadnutia                         

                   2.   Sťažnosť p. Horvátha na hluk z MŠ.                    

                   3.   Sťažnosť p.Ondrejkoviča  - strom                                                  

                   4.   Sťažnosť p. Malaníkovej  - neporiadok                                         

                   5.   Rôzne              

                   6.   Záver 

                                                                                                                         

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

                        prítomných členov komisie s bodmi rokovania s ktorými jednohlasne súhlasili.       

 

       Ad.2: Do komisie bola doručená sťažnosť p. Horvátha, ktorý sa sťažuje na hluk, krik detí 

                       ktoré sa hrajú, využívajú  preliezky, húpačky a iné atrakcie 

                       na detskom ihrisku pri MŠ. Žiada premiestniť celé detské ihrisko s atrakciami 

                       do inej časti areálu školy . 

 

                        Komisia odporúča: 

                                     Nesúhlasí s premiestnením areálu detského ihriska. Odporúča vedeniu 

                                  MŠ ,aby minimalizovali hluk na ihrisku. 

             

                   Ad.3 :  Komisia riešila sťažnosť  p. Roberta  Ondrejkoviča na p. Jozefa Vorosa  zo 

                   záhradkárskej osady  Devínske Jazero na to, že  na pozemku suseda rastie cca 2 m 

                   od plota vysoký ihličnan, ktorý zasahuje konármi a koreňmi na pozemok. 

                        Po prešetrení na mieste komisia zistila, že časť konárov zasahuje nad pozemok, 

                   ale len málo.  

                           Komisia predvolala na zasadnutie p. Vorosa, aby sa k predmetnej sťažnosti 

                    vyjadril: Donedávna sme žiadne problémy nemali, komunikovali sme spolu až do 

                    momentu, keď sme požiadali Slovenské železnice /majiteľov pozemku/, aby nám 

                   dali do nájmu pozemok na prístupovú cestu k nášmu pozemku, čo sme aj         

                   vybavili. Strom je na našom pozemku netieni a korene nezasahujú tak ďaleko.  

                   Sused využíva celú záhradu až po plot pod stromom. 

 

                    Komisia odporúča : 

                            Vrátiť sa k dobrým susedským vzťahom, k dohode a tolerancií medzi sebou. 

                   Skrátiť prečnievajúce konáre. Pokiaľ to nepomôže, obráťte sa na príslušné orgány. 
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         Ad.4:     
                     Komisia prerokovala sťažnosť p. Malaníkovej, ktorá poukazuje na neporiadok v   

               hniezde  na komunálny ako aj separovaný zber./viď foto / na Rezidencii 55.   

               Upozorňuje, že hlavným vinníkom znečisťovania je reštaurácia Kútik chuti, ktorá  

               vyhadzuje plné vrecia odpadkov i do ich kontajnerov. 

                  Komisia vypočula majiteľku reštaurácie, ktorá sa vyjadrila k predmetnej sťažnosti. 

              Odpadky z kuchyne dávajú do zvláštnych nádob na to určené. Na ostatný odpad majú 

              svoj kontajner, ktorý im OLO vyváža 2 x týždenne a niekedy nie je ani plný. Odpady 

              sú od ostatných nájomníkov v dome. 

 

            Komisia odporúča: 

                   Udržiavať a sledovať čistotu, poriadok v zbernom hniezde a nájsť vinníkov medzi 

                 nájomníkmi. 

 

         Ad.5     Rôzne: 

            -    Situačná správa o činnosti MsP v MČ Záhorská Bystrica za mesiac August 2015. 

                   Riešila spolu 5 priestupkov. 1 x dohovorom, 4 x uložením pokuty. 

             -      Priestupok v riešení MsP – záznam o rušení stavebným hlukom počas sviatkov. 

                                      Porušenie VZN v MČ Záhorská Bystrica. 

              -       Sťažnosť p. Marošovej Kornélie na vypúšťanie vody z bazénov, studní do 

                    priekopy. / dochádza k zamokaniu domu./ MČ zisťuje vinníka /vinníkov/ 

  

Ad.7 :    Záverom predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť a plodnú diskusiu 

              k jednotlivým bodom programu rokovania. Podľa plánu ďalšie zasadnutie komisie  

              bude dňa 19.10.2015. 

 

 

V Bratislave – Záhorskej Bystrici   30.9.2015 

 

 

Zápis vykonal :                          Sajan Miloslav  

                                                   Hasoň Ján        

                                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

                   

 

 



 

 


