
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia bezpečnosti a verejného poriadku mesta 

 

Zápis č.4/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 11.06.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1.Otvorenie 

2.Sťažnosť na ubytovňu na ul.Vajanského /hlučné správanie vo večerných hodinách/  

3.Sťažnosť na parkovanie automobilov rybárov menej ako 30 m od vody, sťažnosť na zaparkovaný karavan 
za chatou Technických služieb /priložené foto a úradný záznam/ 

4.Upresnenie plánu činnosti na 2 polrok 2020 

5.Rôzne 

6.Záver 

 

K bodu č.1: 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Ing.Milan Špánik s tajomníkom Ing.Mariánom Ovšákom 

Stanovisko komisie:  Predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná 

 

K bodu č.2: 

Tajomník komisie Ing.Marián Ovšák oboznámil členov komisie so sťažnosťami prijatými na MsP od občanov, 
na ubytovňu na ul.Vajanského /hlučné správanie vo večerných hodinách/, oboznámil členov komisie tiež 
s výsledkami výjazdu MsP na uvedenú ubytovňu kde nebolo zistené hlučné správanie, ale bežná 
komunikácia ubytovaných na dvore ubytovne, keďže bolo po 22 hodine, ubytovaní boli upozornení na to, aby 
sa presunuli rozprávať do vnútorných priestorov ubytovne, lebo obyvatelia vedľajšej bytovky majú okná 
otočené do dvora ubytovne, čo ubytovaní rešpektovali.  

Stanovisko komisie:  Komisia uvedenú správu zobrala na vedomie a doporučila pravidelné kontroly 
tejto ubytovne, komisia tiež doporučila preverenie tejto ubytovne, či spĺňa legislatívne podmienky na 
ubytovávanie ľudí 

 

K bodu č.3: 

Komisia bola oboznámená so sťažnosťou na parkovanie rybárov na Zelenej vode, ktorí nedodržiavajú 
predpísanú vzdialenosť 30 m od vody. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča výkon kontrol príslušníkmi MsP na dodržiavanie tejto 
predpísanej vzdialenosti a kontaktovanie rybárskej stráže aby pri kontrolách upozornili rybárov na 
túto povinnosť 

Komisia bola oboznámená so sťažnosťou na zaparkovaný karavan za chatou Technických služieb, vrátane 
fotodokumentácie a úradného záznamu 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča dostupnými prostriedkami do konania najbližšej komisie 
zistiť majiteľa karavánu a vyzvať ho na odpratanie karavanu, v prípade že majiteľ nebude zistení 
resp.karavan odtiahnutý komisia na najbližšom zasadaní navrhne ďalší postup 

 

K bodu č.4: 

Predseda komisie predložil členom upresnený návrh plánu na činnosť KBVP na druhý polrok 2020.  

Stanovisko komisie:  Komisia schválila upresnený návrh plánu na činnosť komisie na druhý polrok 
2020 

 

K bodu č.5: 

Tajomník komisie Ing.Marián Ovšák informoval členov komisie s pripravenosťou MsP na letnú sezónu 2020 
na Zelenej vode  

Stanovisko komisie:  Komisia uvedenú informáciu zobrala na vedomie  

 

K bodu č.6: 

Záver  predseda Ing.Milan Špánik s tajomníkom Ing.Mariánom Ovšákom ukončili zasadnutie komisie 

 



 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 11.6.2020 

 

 

 

Predseda-meno, podpis      Tajomník-meno, podpis 


