
       Zápisnica             
 

 

 

           zo zasadania Komisie na ochranu verejného poriadku a životného 

           prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská 

           Bystrica zo dňa  09.2.2015, 

 

 

Prítomní:  Sajan Miloslav 

                 Ing. Hasoň Ján 

                 Butkovič Miroslav  

                 JUDr.Polák Peter 

                 Ing.Vaňo Stanislav 

                 Eviak Róbert -MsP,. 

 

Ospravedlnený:  Krajčír Marián  

                 

Hostia:  Ing. Krúpa Jozef  - starosta 

 

Program:  1.   Otvorenie     

                   2.   Voľba predsedu a tajomníka komisie  

                   3.   Oboznámenie s rokovacím poriadkom komisie. 

  4.   Návrh plánu zasadnutí  komisie.                                                                    

  5.   Informácia o zimnej údržbe 

  6.   Rôzne 

               

K bodu č. 1. 

                         Predseda  privítal starostu mestskej časti Ing. Jozefa Krúpu a  členov 

                         komisie. Poďakoval im za prejavený záujem pracovať v komisii v období  

                         rokov 2014-2018. 

K bodu č. 2.    

                      Pán Sajan predložil členom komisie návrh na voľbu predsedu komisie a  

                      tajomníka komisie.                       

                      Predseda komisie bol zvolený pán Sajan Miloslav 

                      Za :  6               zdržal sa : 0                     proti : 0 

                      Tajomník komisie bol zvolený Ing.Hasoň Ján 

                      Za :  6                zdržal sa : 0                    proti : 0           

                                  

K bodu č. 3. 

                   Predseda oboznámil členov s postavením a úlohou komisie, znením rokovacieho    

                   poriadku komisie a jej činnosťou a za akým účelom je vytvorená komisia pri MČ. 

                   Taktiež oboznámil členov komisie s VZN č. 5/2012 o dodržiavaní čistoty                

                   a poriadku na verejných priestranstvách a na zariadeniach na verejných 

                   priestranstvách na území mestskej časti Bratislava -Záhorská Bystrica. 

   

                   Starosta Ing. Krúpa  pozdravil členov  a doplnil význam komisie, ktorej úloha 

                   je kontrola dodržiavania čistoty a poriadku v MČ, riešenie medziľudských  

                   vzťahov medzi občanmi MČ, kontrolu čiernych skládok, vandalizmus, sťažnosti  

                   občanov a podobne.  
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K bodu č.4   

                     Po dohode členov komisie ,bol schválený plán zasadnutí na r. 2015. 

                     Zasadnutia sa budú konať vždy v pondelok v čase od 16:30 hod. 

 

                     9.2.2015                                          20.7.2015 

                   16.3.2015                                          31.8.2015 

                   20.4.2015                                          28.9.2015            

                   18.5.2015                                          19.10.2015 

                   15.6.2015                                          23.11.2015 

                                                                             07.12.2015 

                 

                 Zmena zasadnutí je možná v prípade nutnosti riešenia sťažností, dovoleniek, 

                 prázdnin a pod. 

                 

                 Za : 6                           zdržal sa : 0                       proti : 0                                                  

 

 

K bodu č. 5 

                    V krátkosti p. Hasoň informoval členov komisie o zabezpečení zimnej údržby, 

                    zásobách posypovej soli a o práci členov EKO skupiny a služieb pri odstraňovaní 

                    a zvládnutí zimnej kalamity v MČ. Možno skonštatovať, že sa celkovo zvládla 

                   situácia a zo strany obyvateľov neboli žiadne pripomienky. 

                    

 K bodu č.6 

                       Komisia po prerokovaní nemá žiadne požiadavky v rámci rozpočtu na r.2015. 

                  Po vyčerpaní programu predseda poďakoval členom a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

                Zapísal :  Hasoň  - tajomník komisie 

 

 

               Predseda komisie :   Sajan Miloslav 


