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Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  5. mája 2015 

 
 
            Rokovanie Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy viedol 
predseda komisie JUDr. Tamás Varga. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 7 členov 
komisie,  Komisia bola uznášaniaschopná, nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina 
členov komisie.  
 Predseda komisie privítal prítomných a následne oboznámil  členov Komisie 
s programom zasadnutia komisie. Členovia Komisie ŽP,VP a D k predloženému programu 
nemali námietky. 
 . 
K bodu č.1  Návrh na schválenie VZN  ...../2015 o podmienkach držania psov TE –185/2015 
 
Vedúci komunálneho odboru Ing.Patus oboznámil prítomných s predloženým materiálom, 
ktorý bol pripravený na základe protestu prokurátora, ktorý napadol pôvodné VZN o 
podmienkach držania psov. Uviedol, že nový návrh obsahuje len tie ustanovenia, ktoré 
zákon o držaní psov striktne uvádza. Vedúci KO uviedol, že mestský úrad pripravuje tzv. 
manuály  pre obyvateľov, v ktorých budú uvádzané užitočné informácie, taktiež sa pripraví 
manuál pre držiteľov psov. Tieto manuáĺy budú uložené aj na webovej stránke mesta. Člen 
komisie p.Farkas privítal takúto iniciatívu. Člen komisie p.Tóth upozornil na nie vždy dobrý 
stav zberných nádob určených pre psičkárov. Vedúci KO informoval prítomných, že tieto 
zberné nádoby sú často preplnené zmesovým komunálnym odpadom, a nie vždy plnia účel, 
na ktorý boli inštalované. 
 K predloženému návrhu zo strany členov komisie neodzneli žiadne pripomienky ani 
pozmeňujúce návrhy. 
 
 Na záver prerokovania bodu č 1. komisia pomerom hlasov 7-0-0 súhlasila 
s predloženým návrhom VZN o podmienkach držania psov a odporučila ho schváliť na 
nasledujúcom zasadnutí MZ. 
  
 K bodu č. 2  Rôzne: 
 
 V bode rôzne náčelník MsP oboznámil prítomných s dvomi žiadosťami p. Paluchovej 
z Vnútornej okružnej, ktorá sa jednak sťažuje na štekanie strážneho psa v priemyselnom 
areáli, ktorý je od jej bydliska cca 100 m, a taktiež sa sťažuje na pach z tohto areálu, kde sa 
pripravuje liaty asfalt. Členka komisie MUDr. Kološová z titulu svojho zamestnania (RÚVZ) 
uviedla, že štekanie psa, resp. rušenie štekaním je objektívne nepodchytiteľný prípad, nie je 
možné vyvodiť zo štekania žiadne také závery, ktoré by mohli byť podkladom či k 
sankcionovaniu, či riešeniu problému. Takisto k pachu uviedla, že sa jedná o dočasný stav 
dokonca sa jedná o mobilné zariadenie, pre ktoré sa nevzťahujú tie predpisy, ktoré pre 
stacionárne zariadenia. 
 Člen komisie p.Tóth žiadal zasielať poštou zápisnice z rokovaní komisie, nakoľko 
nevlastní počítač a ani nemá internetové spojenie.  
 
 

Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 
komisie. 
 

 
 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 


