
      

                                      Zápisnica             
       

           zo zasadania Komisie na ochranu verejného poriadku a životného 

           prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská 

           Bystrica zo dňa  17.6..2015. 

 

Prítomní:           Sajan Miloslav 

                            Hasoň Ján 

                            Evjak Róbert 

                    Ing. Vaňo Stanislav 

                            Butkovič Miroslav    

        Doc. JUDr.  Polák Peter, PhD. 

Ospravedlnený : Krajčír Marián 

 

Za mestskú časť : Ing.Jozef Krúpa - starosta 

 

Hosť:         JUDr. Ľuboš Teleky         

                   Ing.Albert 

 

 

Program:  1.   Otvorenie zasadnutia                         

                   2.   Prerokovanie pripomienky občana MČ BA-Záhorská Bystrica k návrhu 

                         VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

                         Na území MČ BA-Záhorská Bystrica                     

                   3.   Prerokovanie návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času  

                         prevádzky služieb na území MČ BA – Záhorská Bystrica                          

                   4.   Prerokovanie návrhu VZN ktorým sa upravujú podmienky držania psov na 

                         území MČ BA-Záhorská Bystrica                    

                   5.   Prerokovanie návrhu VZN o evidencii pamätihodností MČ BA-Záhorská 

                         Bystrica.    

                   6.   Rôzne 

                   7.   Záver  

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

                       Oboznámil prítomných členov komisie s bodmi rokovania s ktorými  

                       jednohlasne súhlasili.       

 

           Ad.2:  Predložil členom komisie pripomienku JUDr.Telekyho Ľuboša k návrhu VZN 

                       o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ 

                       BA – Záhorská Bystrica., ktorá bola podaná na podateľňu MČ Bratislava 

                      -Záhorská Bystrica dňa 15.6.2015 a s ktorou  boli členovia komisie vopred 

                       oboznámení. Požiadal JUDr.Telekyho, aby vysvetlil jeho pripomienky 

                       a požiadavky.     

                       Pán JUDr. Teleky apeloval na práva občana na zdravé bývanie a najme na  

                       životné podmienky súvisiace s pohodou bývania a aby boli dodržiavané  

                       zo strany prevádzkovateľov zákonné ustanovenia o prevádzkových dobách 

                       a príslušné platné VZN MČ BA-Záhorská Bystrica. Poukázal na nevykonávanie 

                       kontroly dodržiavania ustanovení platného VZN mestskou časťou BA- 

                       Záhorská Bystrica. Požiadal členov komisie KOVP o rešpektovanie 



                       požiadaviek a práv občanov bývajúcich v bytovom dome Štefana Majora č-3-9   

                       a o odporúčajúce stanovisko, ktoré bude obojstranne vyvážené a nebude žiadnu  

                       stranu poškodovať ani zvýhodňovať. 

                        

                       Ing.Albert – poukázal na neúnosnoť podmienok života a bývania nad  

                       prevádzkami LA FAMILIA CAFE a TAPAS, ktoré i napriek predchádzajúcim 

                       dohovorom naďalej nedodržiavajú prevádzkové služby a nočný kľud. 

  

                       Pán starosta Ing. Jozef Krúpa vyslovil názor,že sa stotožňuje s predloženým 

                       návrhom, avšak to plne necháva na prerokovanie v komisiách a odsúhlasení  

                       poslancami MČ.    

  

                      Pán Sajan poďakoval prítomným hosťom za účasť a oznámil im, že  

                      s rozhodnutím komisie a jej odporúčajúcim stanoviskom budú oboznámení. 

 

         Ad.3:    Komisia po vypočutí si pripomienok a požiadaviek obyvateľov bytového domu 

                      ul.Štefana Majera č.3-9 a po dôkladnom zvážení odporúča vykonať zmenu  

                      v návrhu VZN v týchto paragrafoch a odsekoch s nasledovným znením:         

               § 3    bod 2   

               nedeľa-štvrtok  od 6:00 hod.do 22:00 hod u prevádzok v obytnej zóne (ponechať)        

               nedeľa-štvrtok od 6.00 hod.do 23:00 hod u ostatných prevádzok (vypustiť) 

               piatok-sobota od 6:00 hod.do 24:00 hod za predpokladu dodržiavania nočného  

               kľudu v uzavretom priestore a bez hudobnej produkcie.             

         

               § 3  bod 6              

               Text : Prevádzkam, ktoré majú zriadenú vonkajšiu letnú terasu (v mesiacoch máj- 

                          september) sa určuje prevádzková doba nasledovne :               

              Zmeniť na : Prevádzkam, ktoré majú zriadené vonkajšie sedenie (v mesiacoch  

                            máj-september) sa určuje prevádzková doba nasledovne: 

                            Pondelok – nedeľa  od 8:00 hod. do 22:00 hod                                                                                                                   

                

        Ad.4:    Komisia po dôkladnom zvážení odporúča zmeniť a doplniť v §4 Vodenie psov  

                      nasledove : 

                      Bod 3 dať ako bod 4 a do bodu 3   nasledovné znenie : 

                    -Venčenie psov v intravliláne MČ Bratislava Záhorská Bystrica v čase 

                     od 23:00 hod  do 5:00 hod je zakázané.  

                     (komisia odôvodňuje, že MČ Bratislava- Záhorská Bystrica má stále 

                     dedinský charakter a vodením psov v neskorých nočných hodinách  

                     obťažuje ostatných obyvateľov MČ a narúša nočný kľud.) 

      

       Ad.5:     Komisia sa oboznámila s návrhom znenia VZN o evidencii pamätihodností MČ 

                     Bratislava- Záhorská Bystrica a konštatovala, že nemá k nemu pripomienky. 

                     Uvedeným návrhom sa odporúča zaoberať hlavne v kultúrnej komisii zriadenej 

                     pri zastupiteľstve MČ BA Záhorská Bystrica.   

 

       Ad.6:     Prerokovala úradný záznam evidovaný MP zo dňa 26.5.2015 o nelegálnej  

                     skládke pri kontajnerovom stojisku na Bratislavskej č.55-55A.Záznam bol 

                     postúpený na MČ a nelegálna skládka bola odstránená.Komisia odporúča 

                     obyvateľom,aby si viac všímali okolie bytového domu a na vytváranie skládok 

                     ihneď informovali MP ,alebo MČ BA Záhoreská Bystrica.                 



      Ad.7:    Záverom pán Sajan poďakoval prítomným členom komisie za konštruktívne  

                    rokovanie a prijatie odporúčajúcich stanovísk k jednotlivým bodom rokovania.  

 

 

 

V Bratislave – Záhorskej Bystrici   17.6.2015 

 

 

Zapísal :       Sajan Miloslav          

                                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

                   

 

 

 

 


