
Zápisnica  

zo zasadnutia komisie verejného poriadku mestskej časti Košice – Krásna 

z 16.9.2020 

 

 

   

Prítomní  : podľa prezenčnej listiny 

 

Predseda komisie verejného poriadku  otvoril zasadnutie, ktoré sa riadilo nasledovným 

programom: 

1. Otvorenie 

2. Podnet  p. Ondreja Hegera , ul. 1. mája 

3. Podnet p. Gabriely Fialkovej, Edisonova ul. 

4. Susedský spor p. Ján Popovič-p. Štefan Knap, Bezručova ul. 

5. Diskusia  

6. Záver 

 
 

 

Bod. 2 

 

K bodu 2 :  Podnet na prešetrenie poškodzovania hrobového miesta na miestnom cintoríne 

 

Sťažovateľ p. Ondrej Heger podal písomný podnet na prešetrenie poškodzovania 

a znehodnocovania hrobového miesta, v ktorom uviedol ako poškodzovateľku p. Martu 

Džubikovú. Na rokovanie komisie boli pozvané obidve strany. P. Marta Džubiková v deň 

konania zasadnutia komisie telefonicky oznámila, že sa rokovania nezúčastní, pričom sa 

vyjadrila, že podozrenie na jej osobu je neoprávnené. Prítomný p. Heger popísal skutočnosti 

ako je poškodzované hrobové miesto a objasnil svoje podozrenie na p. Džubikovú. 

 

Rozhodnutie komisie: Komisia sa uzniesla na tom, že mestská časť zvýši monitorovanie 

cintorína v danej lokalite. Odporučila p. Hegerovi riešiť podnet oznámením na mestskú políciu. 

 

K bodu 3:  : Susedský spor – presahovanie koruny stromu na pozemok vo vlastníctve p. 

Fialkovej 

 

Sťažovateľka p. Gabriela Fialková podala formou e-mailu podnet na riešenie susedského sporu, 

ktorého premetom je presahovanie koruny stromu na pozemok v jej vlastníctve. Strom- orech 

sa nachádza na susednom pozemku vo vlastníctve p. Gabriely Vavrákovej , ktorú p. Fialková 

viackrát žiadala, aby vykonal orez. Doteraz sa tak nestalo. Na rokovanie komisie boli pozvané 

obidve strany.  

 

Rozhodnutie komisie: Po vzájomnej konfrontácii obidvoch prítomných strán do šlo k dohode- 

p. Gabriela Vavráková sa zaviazala, že zabezpečí orez stromu do 15.10.2020 

 

K bodu 4:  Susedský spor- zásah do pokojného spolunažívania. 

 

Dňa 8.9.2020 bol na MÚ telefonicky podaný podnet a následne osobne na referáte výstavby, 

ktorý podal p. Ján Popovič z Bezručovej ul. Premetom podnetu bolo začatie stavby oplotenia 



pozemku susedom p. Knapom, pričom nedošlo k ohláseniu drobnej stavby a stavbu začal mimo 

svojej parcely bez geodetického zamerania. P. Popovič požadoval zastavenie stavby. 

Zamestnanec referátu výstavby telefonicky kontaktoval p. Knapa  a vysvetlil potrebný postup 

pri začatí drobnej stavby. Po dohovore p. Popoviča a telefonáte referátu výstavby p. Knap 

pozastavil realizáciu oplotenia a súhlasil s vytýčením hranice parciel autorizovaným geodetom, 

ktorého vyberú po vzájomnej dohode. 

 

Košice- Krásna  21.9.2020 

Zapísal : František Jurčo 

 

 

 

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

         František Jurčo  

            predseda 


