Zápisnica zo zasadnutia
Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa
04.07.2019

Prítomní: Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľubomír Kvetan, Ing. Ľuboslav Kumančík
Hostia: Miroslav Sučák, Anton Jagelka, Ivan Bočko, Katarína Bočková, Adriána Široká
1. Sťažnosť na pána Antona Jagelku.
Po otvorení zasadnutia starosta obce ozrejmil situáciu ohľadne výpovede nájmu Antonovi
Jagelkovi. Následne predseda komisie objasnil súčasnú situáciu, ktorá momentálne prebieha
na bytovke. Obyvatelia bytovky tlmočili svoj strach a upozornili, že strach z návštev pána
Antona Jagelku je na celej ulici, potom ako mu zapálili požičané auto a zhorelo aj susedné
vozidlo. Deti sa boja vychádzať z domovov na ihrisko, keď vidia mladých, nervóznych,
zanedbaných ľudí pred bytovkou, alebo skupinky čakajúce opodiaľ. Povaha návštev je
špecifická. Jedná sa o krátke návštevy, ktoré prebiehajú 24 hodín denne (najviac rušivé sú od
22:00 až do 5:00). Automobily, ktoré privezú návštevu na niekoľko minút, sú v zlom
technickom stave a preto je ich hluk špecifický. Tak isto je aj problém v tom, že tieto autá
„lietajú“ po danej ulici. Celkovo pretrváva strach o bezpečnosť nielen v bytovom dome, ale aj
na celej ulici, čo potvrdzujú nedávne udalosti- rozkopnutie vchodových dverí, podpálenie
auta.
Anton Jagelka prisľúbil zlepšenie danej situácie. Prisľúbil, že na niekoľko mesiacov odíde do
zahraničia a situácia sa ukľudní. Upozornil, že v prípade nechcených návštev od pána Fitoša,
odporúča volať políciu.
Starosta obce zdôraznil, že je možné ho volať 24 hodín denne v prípade problémov na
bytovke.
Člen komisie, Ing. Ľubomír Kvetan ocenil, že sa pán Anton Jagelka osobne zúčastnil na
stretnutí poriadkovej komisie.
2. Poslanec A. Adamec upozornil na parkovanie osobných vozidiel na chodníkoch. Komisia
požaduje, aby obec požiadala políciu na výkon kontrol dodržiavania parkovania.
3. Pani A. Sládeková vyhadzuje biologický odpad do kontajnerov bytovky zo svojej záhradky,
ktorá je pred bytovým domom č. 410. V minulosti na to bola upozorňovaná obyvateľmi
bytovky, kde presviedčala obyvateľov, že má dohodu so starostom a pracovníčkami úradu, že
tak môže konať. Po upozornení, že to tak nie je, pretože biologický odpad sa tam nesmie
vyhadzovať, začala verbálne útočiť a urážať. Následne prišlo ku konfliktu medzi pani
Sládekovou, J. Jančekom a T. Dobošom., ktorí za touto osobou prišli a slušne ju požiadali, aby
nevyhadzovala odpad do kontajnerov. Menovaná ich ústne napadla a začala urážať s tým, že
oznámi starostovi, akí drzí sopliaci ju obťažujú. Komisia požaduje, aby bola daná osoba
písomne oslovená obcou, aby nevyhadzovala odpad do kontajnerov určených pre bytovku a ak
sa tak nestane, aby bola následne pokutovaná.

Vypracoval: Ing. Tomáš Doboš

