Správa o činnosti
komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia pri Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Záhorská za rok 2017

Členovia komisie

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

Počas roka sa komisia stretla na rokovaniach podľa schváleného plánu práce celkom 7 krát
i v mimoriadnych termínoch podľa dôležitosti a vážnosti riešenia jednotlivých problematík:
16.01 – 13.02. – 13.03. – 16.06. – 09.10. – 20.11. – 11.12. 2017
Komisia na svojich zasadnutiach rokovala o aktuálnych problémoch od zabezpečovania
zimnej údržby, odstraňovania kalamity po napadnutí snehu, likvidácii čiernych skládok až
po riešenia susedských a medziľudských vzťahov.
Na prvom zasadnutí komisia rokovala o podanej sťažnosti pani Obuchovej, obyvateľky
Lamača, ktorá podala sťažnosť na obyvateľa Záhorskej Bystrice, pána Nemca a ním
vyprodukovaný odpad, ako i stavebný odpad, ktorý prikladá ku kontajnerom obyvateľov
Lamača a hlukom i svetlom vo večerných hodinách obťažuje obyvateľov bytového domu Na
barine č. 9 a 11. Komisia odporučila pánovi Hasoňovi riešiť uvedenú sťažnosť a zájsť na
miesto sťažnosti s vykonaním obhliadky.
Komisia pravidelne na zasadnutiach žiada od člena komisie a príslušníka Mestskej polície
informáciu o stave priestupkov v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a ich riešení.
Väčšinou sú to priestupky pri parkovaní a priestupky proti verejnému poriadku:
Január 2017 riešenie priestupkov: 3 x cestná premávka
3 x priestupky proti verejnému poriadku
Priestupky boli riešené napomenutím i blokovou pokutou vo výške 60 €.
Február 2017 riešenie priestupkov: 2 x napomenutie
3 x proti bezpečnosti a plynulosti cest. premávky –
bloková pokuta 50 €
4 x porušenie záverečných hodín, hluk zo stavieb, čistota
a poriadok – bloková pokuta vo výške 60€
Komisia navrhla na základe odporúčania vytipovanie a vytvorenie verejných bezpečných
ohnísk v katastri Záhorskej Bystrice pre nasledovné miesta : Na plácku – areál zdravia,
Na
stánisku
–
lúka,
V bokoch
–
pri
prameni
Vápeníckeho
potoka,
cca 200 m pod Kačínom

Komisia riešila oznámenie od obyvateľov Záhorskej Bystrice, ktorí upozornili na nelegálnu
skládku v blízkosti Grmolízkeho potoka. Išlo o skládku plastov, domového a stavebného
odpadu a bio odpadu. Odporučila tvoriacu nelegálnu skládku odstrániť pracovníkmi Eko čaty.
Ďalej odporučila upozorniť a vyzvať majiteľku pozemku na Tálkach k odstráneniu, respektíve
opravy prístrešku, ktorý sa rozpadáva a stavebný odpad vypadáva do potoka a znečisťuje ho.
Riešením bol poverený pán Hasoň.
Navrhla a odporučila MČ vytvorenie nových prechodov pre chodcov v miestach cestných
komunikácií pri kvetinárstve Ruža na Gbelskej ulici a na Tatranskej pri vstupe na príjazdovú
cestu k futbalovému ihrisku.
Riešila oznámenie MsP o zabraní verejného priestranstva odstavenými nepojazdnými
vozidlami, ktoré dlhodobo bez pohnutia stáli na jednom mieste. Po viacerých urgenciách dve
z troch áut boli odstránené majiteľmi.
Ďalej riešila priestupkové konanie spis č.p. MsP-80 PR/2017 so správou o výsledku
objasňovania priestupku podľa §7 ods. písm. f/zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
podmienky držania psov. Išlo o bojového psa, ktorý unikol z chovného priestoru a napadol
iného psa, ktorého mal majiteľ na vôdzke a spôsobil mu značné poranenia. Útok týmto psom
nebol ojedinelý. Majiteľ bol vyzvaný, aby sa zúčastnil na rokovaní komisie, avšak sa
nedostavil. Komisia poukázala opätovne na problém voľného pohybu psov v Záhorskej
Bystrici a vodením psov so znečisťovaním exkrementami, ktoré nie všetci majitelia po svojich
psoch odstraňujú a hlavne na námestí Rodiny, kde je voľný pohyb psov zakázaný. Je to
dlhodobý problém, ktorý je potrebné neodkladne riešiť.
Rokovala o návrhu na zber použitých olejov z domácností, ktorý by obyvatelia mohli dávať
do PET fliaš a do pripravovaných a na to určených kontajnerov. Uvedené kontajnery sú
umiestnené na ul. Trstínska, Pútnická a Hargašova. Komisia dporučila rozšíriť počet zberných
miest, aby sa olej použitý z domácností nesplachoval do splaškovej vody a neznečisťoval
ďalej nielen spodné vody, ale i vodu stekajúcu do čističky odpadových vôd.
Ďalej komisia riešila podnet sťažnosti obyvateľky Podkerepušiek na zvýšený stavebný hluk
v dňoch pracovného pokoja, kde bolo porušované VZN 5/2012 cestou príslušníkov MP.
Z každého rokovania komisie boli vykonané zápisnice, ktoré sú založené na príslušnom
referáte a umiestnené na webe MČ, kde je možnosť nahliadnutia na činnosť komisie,
stanoviská, odporúčania a riešenia.
Záverom môžem zhodnotiť, že všetci členovia komisie sa zodpovedne podieľali na
rokovaniach a riešeniach problematík a úloh vyplývajúcich z činnosti komisie na Ochranu
verejného poriadku a životného prostredia v MČ, ako i ostatní pracovníci a poslanci MČ.
Za vykonanú prácu počas roka 2017 a spoluprácu im ďakujem.
V Bratislave – Záhorskej Bystrici 5.2.2018

Spracoval predseda komisie

Sajan Miloslav

