
 

 

 

 

 

                                                    Zápisnica             

 

            zo zasadania Komisie na ochranu verejného poriadku a ţivotného 

           prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Zahorská 

           Bystrica zo dňa 23.3.2011. 

 

 

 

 

Prítomní: Mgr.Besedič M. , Hasoň J. , Butkovič M. , Judr.Filová M., Sajan M., 

                Judr. Treichelová Z., Ing. Machankov J. 

 

 

 

Program:  1.  Otvorenie . 

2. Vyjadrenie k štatútu hl.mesta Bratislavy, ktorý prenáša pôsobnosti. 

3. Sťaţnosť p.Urdoviča V. 

4. Mestská polícia –oznam o čiernych skládkach. 

5. Informácia o sťaţnosti p.Šišoviča na suseda p.Bilačiča J. 

6. Rôzne. 

 

 

K bodu č. 1. 

                      Predseda komisie privítal členov komisie a oboznámil  s programom. 

 

 

K bodu č. 2. 

                      Vyjadrenie k štatútu hl.mesta Bratislavy, ktorý prenáša  pôsobnosť 

                    ukladať pokuty podľa zákona č. 282/ 2002 Z. z ,ktorým sa upravujú niektoré 

                    podmienky drţania psov v znení zákona č. 102/ 2010 Z. z. na mestské časti  

                    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy .Rozšíril priestupky o nové  

                    skutkové podstaty, ktorých sa dopustí drţiteľ psa, ak nesplní : 

                    - oznamovaciu povinnosť t. j. nezapíše psa do evidencie do 30 dní od ich zmeny. 

                    - povinnosť zabrániť voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

                        Výška pokuty v tých to prípadoch je ustanovená do 165 eur. 

                        Pokutu zo zákona do 65 eur za priestupok, keď majiteľ psa neodstráni výkali, 

                     ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

 

Stanovisko: Komisia   n e m á   n á m i e t k y  a  s ú h l a s í  s predloţeným návrhom  

                    dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy a odporúča návrh schváliť. 
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K bodu č. 3. 

                       Ţiadosť a zároveň sťaţnosť p.Urdoviča Václava na doriešenie susedských 

                      problémov  s p.Maderom  Jánom ,ohľadne umiestnenia ihličnatého stromu, 

                      ktorý tieni a zároveň odiera fasádu domu. Členovia komisie boli osobne si 

                      pozrieť skutkový stav, kde  zistili, ţe sťaţnosť je  opodstatnená, ale strom je 

                      na pozemku p.Madera Jána. Majiteľ  pozemku bol na mieste prítomní a vyhlásil, 

          ţe strom nevyrúbe, nesúhlasí s jeho úpravou ani s odstránením. 

 

Stanovisko: 

              Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica  n e p o v o l í   výrub stromu 

          bez súhlasu vlastníka pozemku. Odporúčame vyriešenie súdnou cestou. 

 

 

 

K bodu č.4. 

                       Hlásenie MsP o vytvorení čiernej skládky v lokalite Froncúf , kde  sa nachádza 

                    rôzny odpad z domácnosti, šaty, fľaše a iní odpad. 

 

   Stanovisko : 

                        Pri kontrole sa nezistil páchateľ, ktorý to spôsobil a preto uvedená skládka 

                      bola odstránená , aby sa uvedená skládka  nerozširovala. 

 

 

K bodu č. 5. 

                      Informácia a stanovisko sťaţnosti p. Šišoviča na suseda p.Bilačiča.Komisia 

                     prešetrila spolu so stavebným úradom sťaţnosť a zistila, ţe všetko je v poriadku 

                     a je neopodstatnená. 

 

 

K bodu č.6.    Rôzne. 

 

                       - informácia o jarnej mestskej brigáde, ktorá sa koná dňa 9.4.2011 a je 

                         zameraná na upratanie a vyčistenie pred domami , úprava predzahrádok a.p. 

                        Spoločenské organizácie v obci v spolupráci s Miestnym úradom,sponzormi 

                        vyčistia a upravia čierne skládky v okolí obce. 

 

                    Po ukončení, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

          Zapísal : Hasoň Ján  - tajomník komisie.                

                                                                                                                                                                               



                      

   


