
Zápis 

z vykonania  obhliadky komisie verejného poriadku 

 

Prítomní: Tomáš Medveď, Ján Kán, Ing. Michal Kán 

Obhliadka vykonaná dňa:   9.9.2021 

Na základe podnetu: požiadavky občanov 

Č. spisu 00271 zo dňa 6.8.2021 – prešetrenie pokládky rúry  korug. SN8 300x6m 2 ks pri rodinnom 

dome č. súpisné 64, ktorá bola vykonaná súkromným zásahom občana a požiadavka na doriešenie 

celkovej údržby miestnych komunikácii v tejto časti obce v súvislosti s odtokom povrchových vôd 

a zásahom trvalej zelene do miestnych komunikácií, 

Č. spisu 00288 zo dňa 17.08.2021 – prešetrenie pokládky (nespádovosť)  cestnej rúry križovanej na 

uliciach Cintorínska a Na Poľan. 

Č. spisu 00289 zo dňa 17.08.2021 – požiadavka na zabezpečenie verejného osvetlenia rodinného domu 

č. 459. 

Č. spisu 00300 zo dňa 31.8.2021 – vyústenie povrchových vôd stekajúcich po miestnej komunikácie 

pred rodinným domom č. 63 a poloha umiestnenia cestného zrkadla.  

    Z vykonanej obhliadky, uskutočnenej na tvaru miesta prijala komisia verejného poriadku nasledovné 

stanoviská: 

K č. spisu 00271 zo dňa 6.8.2021 : 

1. Komisia posúdila celkový zásah občana osadením rúry 6m v počte 2 ks pri hranici  vlastníckeho 

pozemku k rodinnému domu č. 64 a k  celkovému vyregulovaniu odtokového jarku  osadením 

rúr v dĺžke 12 m nemá pripomienky. Keďže občan bol vyrozumený zo strany starostu obce ešte 

pred samotnou realizáciou osadenia rúr, že náklady na túto údržbu miestnej komunikácie 

môže previesť občan na vlastné náklady (toto občan uvádza v liste) odporúča obecnému úradu, 

aby považoval požiadavku na preplatenie vzniknutých nákladov (priložená faktúra za rúry 

v cene 320 eur) za bezpredmetnú.   

2. V súvislosti s posúdením odtoku povrchovej vody v tejto časti obce odporúča komisia, aby bola 

zrekonštruovaná prekopávka a osadenie rúry väčšieho priemeru, ktorá je umiestnená  na ulici 

Farská a zabezpečuje odtok vôd od rodinného domu č. 64 k rodinnému domu č. 63, nakoľko 

táto nepostačuje k odtoku väčšieho prietoku vôd a z tohto dôvodu vzniká vyústenie vôd 

smerom k rodinnému domu č. 63. 

3. K zásahu trvalej zelene (kríky, tuje ap.) do miestnych komunikácii v tejto časti obce odporúča 

komisia, aby obecný úrad upozornil občanov rodinných domov č. 63 a č. 71, aby odstránili túto 

zeleň pokiaľ prečnieva od hranici ich vlastníctva a zasahuje do miestnych komunikácií, čím 

spôsobuje zúženie komunikácie a zlú viditeľnosť a tým pádom aj ohrozenie bezpečnosti cestnej 

premávky. Poprípade, môže obecný úrad upozorniť občanov (miestnym rozhlasom), že  zeleň 



ktorá zasahuje do miestnych komunikácií bude na základe cestného zákona odstránená 

pracovníkmi obce. 

K č. spisu 00288 zo dňa 17.08.2021: 

Komisia na základe uskutočnenej obhliadky odporúča starostovi obce, aby prijal rozpočtové opatrenie  

na vykonanie rekonštrukcie osadenia rúry križovanej na uliciach Cintorínska a Na Poľan a to z dôvodu, 

že táto už neplní svoju funkciu – z dôvodu  jej nadvihnutia nad úroveň jarkov, a tak znemožnenia 

odtekaniu povrchových vôd. 

K č. spisu 00289 zo dňa 17.08.2021: 

Komisia odporúča starostovi obce, aby prerokoval s dodávateľom alebo s iným odborníkom technickú 

požiadavku na doplnenie osadenia verejného osvetlenia s možnosťou osvetlenia posledného úseku 

Cintorínskej ulici smerom k rodinnému domu č. 459. 

K č. spisu 00300 zo dňa 31.8.2021: 

Stanovisko komisie k vyústeniu povrchových vôd stekajúcich po miestnej komunikácie pred rodinným 

domom č. 63 je uvedené pod bodom 2 k spisu č. spisu 00271. 

K požiadavke cestného zrkadla a jeho umiestnenia komisia odporúča starostovi obce prekonzultovať 

túto záležitosť s dopravným inžinierom alebo v súčinnosti odborom dopravy, aby boli splnené pravidlá 

bezpečnosti cestnej premávky.  

Zápis uskutočnený dňa  16.09.2021 

 

Členovia komisie: 

Tomáš Medveď             ......................................... 

Ján Kán                             ........................................ 

Ing. Michal Kán              .......................................... 


