
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného poriadku a životného  

prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava -  

Záhorská Bystrica zo dňa 11.5.2011. 

 

Prítomní: Mgr.Besedič,Hasoň,Butkovič,JUDr.Filová., 

Ospravedlnení: Polakovič,JUDr.Trejchelová,Sajan. 

 

Program: 1. Otvorenie.  

         2. Selický Ondrej - predvolanie. 

         3. Informácia o Jarnej brigáde 

         4. Sťažnosť na znečisťovanie Prídavkovej ulici. 

         5. Prešetrenie - znečisťovanie ovzdušia.       

 

 K bodu č.1 

 Predseda privítal členov komisie  a oboznámil s programom.  

 

K bodu č.2 

 

Predvolanie p.Selického pre porušenie VZN o udržiavaní čistoty  a poriadku v mestskej časti 

Bratislava - Záhorská Bystrica.Jednalo sa o porušenie zelene - trávnika v parčíku na 

ul.čsl.Tankistov bez  povolenia.Bol vypočutí a odôvodnil to tým,že vo dvore robil cez firmu 

terénné úpravy a väčšia technika sa nemohla stočiť na ceste, tak jediná možnosť bola 

prechádzať cez parčík. Zároveň prislúbil,že trávnik  dá do pôvodného stavu./ čo včase 

zasadnutia komisie už bolo urobené./ 

Stanovisko: Komisia prijala odvôvodnenie,ako aj to,že miesto pod trávnik bolo upravené a 

pripravené na sejbu trávy. Zároveň uložila menovanému napomenutie. 

 

 K bodu č.3 

Informácia - tajomník komisie informoval o priebehu jarnej brigády.  ktorá sa uskutočnila dňa 

9.4.2011 za účasti organizácií, Zš v Záh. Bystrici a občanov. Spolu bolo 56 členov organizáci 

a 193 žiakov ZŠ. 

 



Zúčastnili sa: PS Sekýl a PS pole, DCM,stolný tenisti,tenisti Záhorák,  DHZ.Svoju techniku 

na nakladanie, zabezpečili p.Lyžičiar a p.Bilačič M. Brigáda bola zameraná na likvidáciu 

čiernych skládok, neporiadku v obci  a v okolí.za čo patrí všetkým zúčastnením poďakovanie. 

 

   K bodu č.4 

Sťažnosť na Lesné spoločenstvo pre znečisťovanie Prídavkovej ulici pri  ťažbe dreva - 

odvoze,štiepkovaní.Po pohovore s predsedom Lesného spoločenstva prisľúbil,že po ukončení 

ťažby t.j.18.5.2011 dá komunikáciu do  poriadku. 

 Stanovisko: Prísľub komisia berie na vedomie a v prípade, že tak neurobia príjme  iné 

stanovisko. 

 

K bodu č.5 

Sťažnosť na firmu, ktorá sídli v objekte f.Radiolanu, ktorá znečisťuje ovzduššie občanom 

súsediacich. 

Stanovisko: Prešetriť priamo na mieste skutočnosť - Mestská polícia. 

 

Po ukončení,predseda komisie podakoval prítomním za účasť. 

 

 Zapísal: Hasoň Ján - tajomník komisie. 

 

 

 

                      

 

      Stanovisko:  

                                                                                                                                          


