
                                  Správa o činnosti Komisie verejného poriadku 

                                        pri OÚ vo Valaskej Belej za rok 2015. 
 

 

     Komisia verejného poriadku pracovala v tomto zložení: 

     predseda komisie: Ing. Peter Dušička  

     členovia komisie:  Jarmila Kopčanová  

                                   Daniel Hujo 

                                   Tibor Štolovský 

 

     Komisia sa zaoberala a riešila sťažnosti a žiadosti občanov, ktoré sa týkali väčšinou 

susedských vzťahov a sporov. Snažila sa problémy riešiť vzájomnou dohodou a zmierom 

medzi zainteresovanými osobami, no niektoré , keďže sa osoby nevedeli dohodnúť, odpo- 

ručila posunúť na občiansko-právny súd. 

 

      V prvom mesiaci roka bol predseda komisie a starosta obce za občanom, na ktorého  

sa sťažovali občania, že neodpratal štrk z obecného pozemku a stromky, ktoré vysadil 

tiež na obecnom pozemku, zavadzajú vo výhľade vodičom áut. Občan po dohovore 

štrk odpratal a stromky vypílil. 

       Vo februári sa komisia zaoberala sťažnosťou občana na svojich dvoch susedov,  

z ktorých mu od jedného padal sneh na pozemok zo strechy a voda špliechala z ríny,   

od druhého prerastali konáre stromu na jeho pozemok a cez rok aj tráva. Obaja susedia 

po dohovore komisiou spravili nápravu tak, aby suseda neobmedzovali. 

        V máji komisia riešila viaceré sťažnosti občianky, ktorá sa tiež v nich sťažovala na  

susedov. Komisia si preskúmala problémy v teréne ( u občianky a jej susedov ) a následne 

ich predvolala na obecný úrad. Spor má už hlbšie korene, zmier sa nepodarilo dohodnúť,                                                                                                                                                         

komisia odporučila sťažovateľke obrátiť sa na občiansko-právny súd. 

         V auguste sa komisia zaoberala listom, ktorý bol písaný riadiacemu pracovníkovi  

zariadenia spadajúceho pod obec. Keďže v liste boli výmysly a ohovárania, pracovník 

dal list starostovi a starosta ho posunul na KOVP. Autor listu bol predvolaný na obecný 

úrad. Na úrade došlo medzi zainteresovanými k ospravedlneniu a dotyčný autor sa ospra- 

vedlnil aj listom. 

           Už v mesiaci septembri sa začal susedský spor v istej časti našej obce, do ktorého 

bola neskoršie zatiahnutá aj obec. Komisia tento spor nebola kompetentná riešiť, ale  

predseda komisie bol pri stretnutí sporných stránok na obecnom úrade. K zhode nedošlo,  

dokonca sa spor rozrástol a bol aj medializovaný. Teraz sa čaká na výrok súdu. 

            V mesiaci novembri prišla sťažnosť jedného občana na suseda, ktorý sa nestará 

o strom na svojom pozemku a ten znečisťuje jeho pozemok. Sused bol predvolaný na 

obecný úrad a prisľúbil nápravu. Predseda komisie bol na kontrole a zistil, že sporný  

strom bol vypílený. 

             Na záver by som chcel podotknúť, že mnohé spory si naši občania vyrábajú  

sami svojou neohľaduplnosťou a možno aj zlým úmyslom voči susedom, no zároveň             

aj tí, ktorí sú niečím dotknutí, nevedia to susedovi slušnou formou predniesť. Keď 

prestaneme medzi sebou komunikovať problémy sa len nahromadia a my sa budeme 

vnútorne trápiť a strácať energiu niekedy úplne zbytočne. Dedina môže byť aj pozlá- 

tená, ak sa budeme hrýzť, stále budeme nešťastní. 

 

 

 

 

       Vo Valaskej Belej    5.12.2015                                       Ing. Peter Dušička 

                                                                                                predseda komisie 



                                                                                              


