
Zápisnica             

 

            zo zasadania Komisie na ochranu verejného poriadku a životného 

           prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská 

           Bystrica zo dňa  4.6.2012 

 

 

 

 

 

Prítomní: Mgr.Besedič,  Hasoň J. , Butkovič M. ,., 

                 Ing. Machankov, Judr. Filová,  

                 

 .Ospravedlnení: Judr.Treichelová, Sajan M. 

 

 

 

 

 

Program:  1.   Otvorenie . 

2.   Sťažnosť p. F. 

3. . Sťažnosť p. D. 

4. Žiadosť a riešenie voľne sa pohybujúcich psov 

5. Opakované upozornenie.. 

                 6.   Informácia o likvidácií čiernej skládky – p.Ď. 

                 7.   Rôzne 

 

K bodu č. 1. 

                         Predseda  privítal členov  komisie a oboznámil  s programom. 

 

 

K bodu č. 2.    

                         Komisia prerokovala sťažnosť p. F. na p.K.  pre napadnutie a zranenie 

                       ich psa  pri venčení a prechádzke psom p. K.. Oba psy boli voľne pustení a bez 

                       náhubkov. Pri strete pes vlčiak zranil psa menšej rasy tým, že mu spôsobil  

tržnú                             

                       ranu na krku, ktorá musela byť ošetrená vet. lekárom – zašitie. Vznikla jej 

škoda    

                      vo výške 85eur  a žiada aby jej p. K.  náklady preplatil. Po vypočutí obidvoch 

                      strán a vysvetlení o porušení zákona 282/ 2002 z.z.  z oboch strán sa dohodli, že 

                       náklady budú znášať každý v polovici 42,50 eur.  
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Stanovisko komisie: 

                                      Komisia dohodu ako i ospravedlnenie akceptuje a zároveň upozornila, 

                                   aby dodržiavali zákon o podmienkach držania psov a vodenia. 

 

 

 

                               

K bodu č.3 

                           Komisia prerokovala sťažnosť p. D. na R.M. , ktorého pes napadol 

                       jej  psíka, ktorého mala na vodítku. Snažila si chrániť svojho psíka , pričom si 

na 

                       vodítku skoro odrezala článok na malíčku a a nehovoriac o psychickom šoku. 

                       Tento útok podľa svedkov  sa nestal po prvý raz a majú zlé skúsenosti so 

správaním 

                        p. M. a jeho psa. 

                            Výpoveď p. M. – neviem čo sa mohlo stať. Pes je vo výcviku, je 

ovladateľný 

                        a doteraz nič také neurobil. Zároveň sa p.D. ospravedlnil. 

 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia dôrazne upozornila p. M. na dodržiavanie zákona 282 /2002 z.z 

                              a hlavne na pohyb psov mimo chovného priestoru t.j. vodenie na vodítku a 

                              musí mať nasadený náhubok. Zároveň bol upozornení, že v prípade 

opakovania 

                              mu bude uložená pokuta  a pes bude označený ako nebezpený. 

 

 

 

 

K bodu č.4 

                                     Upozornenie p. P. T. a zároveň žiadosť na riešenie  voľne sa 

                               pohybujúcich psov po Mestskej časti  Bratislava -  Záhorská Bystrica. 

                               Osobne stretáva pri venčení svojho psa, ktorého má na vodítku a s 

náhubkom 

                                psov, ktorý sú bez náhubku, bez doprovodu a napádajú jej psa. Má obavu, 

že  

                               ju pri bránení svojho psa môže cudzí pes napadnúť a zraniť. Má skúsenosť 

so 

                               psom p. H. R., ktorého pittbul  napadol jej psa asi 3-4 krát. Chcela podať 

                               oznámenie, ale p. H. sa ospravedlnil a sľúbil že sa opakovať nebude. 

 

 

Stanovisko komisie :    Komisia berie žiadosť a upozornenie na vedomie. Poverila člena  

a zástupcu 

                                   MsP aby sa  venovali problematike a pri svojich obchôdzkach sledovali 

voľne 

                                   sa pohybujúcich psov a na základe identif. známok  riešili to ako 

priestupok. 



                                       Ďalej  chce na tento problém upozorniť cestou rozhlasu, novín 

a inf.tabúľ. 
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                                    Informovať Slobodu zvierat , ktorá by zabezpečila odchyt voľne sa  

                                   pohybujúcich psov.  

                                        Na žiadosť bude daná  písomná odpoveď p. P.. 

 

 

K bodu č.5 

                                    Telefonické upozornenie   p. Č.  na nedodržanie upozornenia na 

                                   povinnosť dodržiavania VZN č.3999/2008  p.D.  na svojej 

                                   záhrade.                                                                                                            

                                                                                                                                                                             

          

 Stanovisko komisie :  Komisia  znovu  upozornila  p. D. na povinnosť dodržiavať                                          

                                    VZN  Mestskej časti  Bratislava – Záhorská Bystrica.  Po doručení 

                                     upozornenia  p.D.  telefonicky informovala, že začala s čistením 

                                     a úpravou svojej záhradky s tým, že ukončí do 20.06.2012 

 

 

K bodu č. 6       

                                    Po upozornení p.Ď. skládku nábytku, fotelov, sedačiek, ktorú 

                                  dal na susedov pozemok  odstránil  a dal ho do pôvodného stavu. 

 

 

Stanovisko komisie:  Berie na vedomie. 

 

 

K bodu č. 7.   Rôzne. 

 

                       Neboli žiadne pripomienky. 

                                                                  

 

 

         Po ukončení predseda poďakoval všetkým za účasť.   

                      . 

      

 

 

 

        Zapísal:  Hasoň  - tajomník komisie  



 

 

 


