
Zápisnica  

zo zasadnutia komisie verejného poriadku mestskej časti Košice – Krásna 

z 21.júla 2021 

 

 

   

Prítomní  : podľa prezenčnej listiny 

 

Predseda komisie verejného poriadku  otvoril zasadnutie, ktoré sa riadilo nasledovným 

programom: 

1. Otvorenie 

2. Žiadosť  JUDr. Františka Pacha o riešenie susedského sporu  

3. Susedský spor RNDr. Jalč, PhDr. Jalčová - Ing. Lenka Bodnárová, Tomáš Saksu 

4. Sťažnosť p. Eliášovej- ihrisko za MÚ  

5. Susedský spor p. Sajko - p. Leško ( na vedomie) 

6. Záver 

 
 

 

K bodu 2 :  Žiadosť  JUDr. Františka Pacha o riešenie susedského sporu  

 

Sťažovateľ JUDr. František Pach podal písomnú žiadosť o riešenie susedského sporu – 

doručená na MÚ dňa 21.5.2021, č.z. 443/2021, ktorej predmetom je vytekanie zrážkovej vody 

z altánku suseda Ing. Radoslava Lacka na jeho pozemok. Táto voda zateká až k domu a do búdy 

na náradie sťažovateľa. Zasadnutia komisie sa zúčastnili obidve sporné strany. JUDr. František 

Pach popísal detailnejšie problém so zrážkovou vodou. Ing. Radoslav Lacko predložil písomnú 

a foto dokumentáciu k altánku. Altánok bol riadne ohlásený na stavebnom úrade ako drobná 

stavba s odvodom dažďovej vody do zbernej nádrže. Celý proces výstavby altánku má 

fotografický zdokumentovaný a tieto fotografie predložil komisii. Nebráni sa vykonaniu skúšky 

funkčnosti odvodu tejto vody za prítomnosti členov komisie. Podotkol, že p. Pach nerobil 

žiadne terénne úpravy na svojom pozemku- je svahovitý- aj v tom môže byť problém stekania 

dažďovej vody. 

 

Rozhodnutie komisie: Komisia a JUDr. František Pach  akceptovali argumenty Ing. Radoslava 

Lacka.  

 

K bodu 3:  : Susedský spor RNDr. Jalč, PhDr. Jalčová - Ing. Lenka Bodnárová, Tomáš Saksu 

 

Na MÚ boli doručené sťažnosti p. Jalča a p. Jalčovej :_ 

- 14.3.2021 vo veci umiestnenia kamier p. Saksuna ( postúpená z Okresného úradu Košice) 

- 15.3.2021  žiadosť o riešenie sporu vo veci chovu hospodárskych zvierat 

- 31.3.2021 žiadosť o riešenie opravy betónového oplotenia a odstránenie nádoby na vodu   

   opretej o betónovú dosku 

- 7.7.2021 sťažnosť ohľadom dymenia z pozemku p. Bodnárovej a p. Saksuna 

P. Saksuna p. Bodnárová doručili na MÚ dňa 20.6.2021 žiadosť o konanie vo veci presunu 

domácich zvierat chovaných na pozemku p. Jalčovej, p. Jalča z bezprostrednej blízkosti domu 

p. Saksuna. 



 Rokovania komisie sa zúčastnili obidve sporné strany, pričom p. Bodnárovú na základe 

splnomocnenia zastupoval JUDr. Michal Treščák. Komisia si vypočula argumenty obidvoch 

sporných strán.   

 

Rozhodnutie komisie: Po vzájomnej konfrontácii obidvoch prítomných strán nedošlo k dohode, 

ani z jednej strany nebola prejavená snaha o riešenie sporu. Keďže sa jedná o spor, ktorý sa 

rieši na zasadnutiach komisie verejného poriadku opakovane už niekoľko rokov, komisia 

navrhla obidvom prítomným stranám riešiť tento spor inou - súdnou cestou, čo obidve sporné 

strany akceptovali. 

 

K bodu 4:  Sťažnosť p. Eliášovej- ihrisko za MÚ  

 

Dňa 9.7.2021 bola na MÚ  doručená sťažnosť  p. Eliášovej č.z. 589/2021, ktorá sa týkala zásahu 

na oplotení jej nehnuteľnosti ( pri ihrisku za MÚ) ostrihaním paviniča a poškodením oplotenia. 

Je to takisto dlhoročný spor, ktorý sa riešil aj súdnou cestou. Spomenutý pozemok je už toho 

času vo vlastníctve syna p. Eliášovej. Z údržby oplotenia ostrihaním plazivej zelene je 

vyhotovená fotodokumentácia, ktorá tvorila prílohe odpovede zaslanej p. Eliášovej dňa 

19.7.2021 

 

Rozhodnutie komisie: Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 5:  Susedský spor p. Sajko - p. Leško ( na vedomie) 

 

Dňa 16.6.2021 bol MÚ postúpený spis OR PZ, Odpor poriadkovej polície, stanice Nad jazerom, 

č.z. 533/2021- oznamovateľ František Sajko, Mozartova 3, podozrivý Ing. Marek Leško, 

Mozartova 16. Predmetom spisu je rušenie kľudu nadmerným štekaním psa p. Leška.  Tento 

stav trvá od r. 2017 až do podania oznámenia. Postupným šetrením a vypočutím obidvoch strán 

p. Sajko oznámil, že došlo k vyriešeniu problému presunutím psa na iný pozemok. 

 

Rozhodnutie komisie: Komisia vzala správu o výsledku objasňovania priestupku na vedomie 

 

Košice- Krásna  26.7.2021 

Zapísal : František Jurčo 

 

 

 

        ..................................................... 

         František Jurčo  

            Predseda 

 

 


