
Zápisnica  

zo zasadnutia komisie verejného poriadku mestskej časti Košice – Krásna 

z 25.11.2020 

 

 

   

Prítomní  : podľa prezenčnej listiny 

 

Predseda komisie verejného poriadku  otvoril zasadnutie, ktoré sa riadilo nasledovným 

programom: 

1. Otvorenie 

2. Sťažnosť p. Stanislavského, Štrková ul.  

3. Sťažnosť p. Odermarskej, Ukrajinská ul. 

4. Žiadosť p. Škraka o stanovisko k Bezručovej ul. 

5. Diskusia  

6. Záver 

 
 

 

Bod 2 

 

K bodu 2 :  Sťažnosť na neoprávnený zásah na cudzom pozemku – ohrozenie stavby  

 

Sťažovateľ p. Ján Stanislavský podal písomný podnet na prešetrenie a odstránenie čiernej 

stavby na vlastnom pozemku susedom p. Ladislavom Kotíkom ako poškodzovateľom. Na 

rokovanie komisie boli pozvané obidve strany.  

Predmetom sťažnosti bol novopostavený plot p. Stanislavského podľa geometrického 

zamerania, ktorým vlastníkovi vedľajšieho pozemku p. Kotíkovi vznikol úzky prázdny  priestor 

po celej dĺžke pozemku od 1 cm do 10 cm o hĺbke cca 25cm. Na základe vlastného uváženia 

a rozhodnutia aj napriek tomu, že sa nejedná o jeho vlastníctvo tento priestor  následne odporca 

vyplnil polystyrénom z dôvodu obavy o bezpečnosť, možnosť pádu  vnukov do vzniknutej 

medzery. 

P. Stanislavský namieta možnosť  poškodenia plotu odstránením medzery, ktoré potvrdila aj 

spoločnosť, ktorá predmetnú   výstavbu realizovala. 

 

Rozhodnutie komisie: 

Po vzájomnej konfrontácii obidvoch prítomných strán došlo k dohode- p. Ladislav Kotík  sa 

zaviazal, že do týždňa t. j. 7. 12. 2020 odstráni polystyrén, ktorým vyplnil vzniknutú medzeru 

a následne p. Ján  Stanislavský zabezpečí vyplnenie vzniknutej medzery kamenivom vhodným 

na účely pre predmetnú stavbu  do 15. 3. 2021. Za týmto účelom mu p.  Ladislav Kotík umožní 

vstup na svoj pozemok, avšak  trvanie vykonávanej práce ( zasypávanie) nesmie presiahnuť 

obdobie dvoch týždňov.   

 

 

K bodu 3:  : Susedský spor – neoprávnené nakladanie so stavebným odpadom na verejnom  

                     priestranstve 

 

Sťažovateľka p. podala sťažnosť na riešenie susedského sporu, ktorého predmetom je  

zbavovanie sa drobného stavebného odpadu po vnútornej rekonštrukcii domu na verejné 



priestranstvo.  Na rokovanie komisie boli pozvané obidve strany.   Odporca p. František 

Vybranec sa konania nezúčastnil, zaslal písomné vyjadrenie k sťažnosti p. Odermarskej, jeho 

bezprostrednej susedy. 

Vo svojom stanovisku uvádza, že odvoz odpadu, ktorý vznikol pri rekonštrukcii mal 

zabezpečený kontajnermi a priznáva, že vyliatím zvyšku vody- farby na chodník nebolo 

v súlade s VZN č. 2/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území metskej časti 

Košice – Krásna. 

Zároveň sa zaviazal, že v budúcnosti nebude tieto aktivity opakovať. 

  

 Rozhodnutie komisie: 

 Poriadková komisia odporučila takéto priestupky riešiť kontaktovaním mestskej polície 

a prípadné iné susedské obmedzenia navrhuje poškodenému riešiť požiadaním príslušných 

orgánov o výkon rozhodnutia. 

 

K bodu 4:  Žiadosť o písomné stanovisko k riešeniu dopravnej situácie na Bezručovej ulici 

 

Dňa 19.10.2020 bola mestskej časti doručená žiadosť o písomné stanovisko k riešeniu 

dopravnej situácie na Bezručovej ulici p. Petrom Škrakom. P. Škrak, ktorý sa osobne zúčastnil 

rokovania poriadkovej komisie vysvetlil situáciu a   žiada starostu mestskej časti o riešenie 

nasledujúcich problémov: 

1. Na miestnej komunikácii boli vysadená zeleň majiteľmi príslušných pozemkov, ktorá  

v súčasnosti ohrozuje premávku zasahovaním do jazdnej plochy. Súčasne upozornil aj 

na skutočnosť, že stromy zasahujú do elektrického vedenia.  

 

Rozhodnutie komisie: 

Poriadková komisia po preverení skutočného stavu konštatovala, že Východoslovenská 

distribučná spoločnosť si každoročne preveruje zásah zelene do elektrického vedenia 

a následne sama vykoná opatrenia, aby sa predišlo k zásahu stromov do vedenia. Tak sa to 

uskutočnilo aj v roku 2020 a na území celej mestskej časti boli vykonané zásahy, o ktorých 

informovala mestská časť svojich obyvateľov aj oznámením v miestnom rozhlase. 

 

2. P. Škrak namieta voči parkovaniu na komunikácii Bezručova, konkrétne svojich 

susedov Kottferovcov, ktorí podľa jeho názoru nerešpektujú pravidlá cestnej premávky 

a ohrozujú bezpečnosť ostatných vodičov znemožnením výhľadu, ako aj možnosť 

bezpečného prejazdu po komunikácii. 

Rokovania sa zúčastnili aj p. Vladimír Kottfer a p. Júlia Kottferová, ktorí maietajú proti 

sťažnosti p. Škraka a zdôvodňujú to tak, že parkujú pred svojim pozemkom a nikoho 

neohrozujú a ani nebránia vstupu na a z pozemku p. Škraka.  

 

Rozhodnutie komisie: 

Poriadková komisia si vypočula názory obidvoch zúčastnených strán a odporučila p. Škrakovi 

problém s parkovaním riešiť s Mestskou políciou, zároveň upozornila p. Kottfera a p. 

Kottferovú na rešpektovanie parkovania tak, aby nebola blokovaná premávka príp. parkovať 

mimo komunikácie Bezručova na vlastnom pozemku. 

Zároveň upozornila p. Škraka na neprístojné správanie, vyhrážanie sa a osočovanie susedov p. 

Kottferovcov a z tohto dôvodu riešenia sporu ukončila. 

 

3. P. Škrak namieta, že oplotenie susedov p. Gallera č. d. 10 zasahuje do verejnej 

komunikácie. P. Škrak mal na jednaní k dispozícii pôvodný plán cesty z r. 1975, ktorý 

však v súčasnej dobe nie je platný z dôvodu pozemkových úprav uskutočnených 



v neskorších rokoch. Na prejednanie sťažnosti sa dostavil aj odporca p. Galler, ktorý 

podal nasledujúce stanovisko k sťažnosti p. Škraka: „ svoj plot má vytýčený geodetom 

a je postavený presne na hranici pozemku v súlade so stavebným povolením, nezasahuje 

do verejnej komunikácie.“ 

 

Rozhodnutie komisie:   

Poriadková komisia na základe zistenia, že predmetná sťažnosť bola podaná aj na prejednanie 

dopravnej komisie Mesta Košice rozhodla, že bude v plnom zmysle rešpektovať rozhodnutie 

dopravnej komisie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice- Krásna,  25. 11. 2020 

Zapísal : František Jurčo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         František Jurčo  

            predseda 


