
 

ZÁPISNICA č .  6 /2016  
 

z pracovného rokovania Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa  
17. októbra 2016 

 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Materiály na rokovanie MR  

  2.1 Návrh Dodatku č. ..... k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
  2.2 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti      
         odpadového hospodárstva  
  2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM č. ...../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku   
         a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM    
  2.4 Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných  
         priestranstiev na zimné obdobie 2016/ 2017    
  2.5 Návrh na pridelenie obecného bytu v MČ B-NM Rastislavovi Hajnalovi na dobu trvania pracovného pomeru,   
         Helene Slézovej na dobu trvania pracovného pomeru s MČ B-NM, ďalej Renáte Sečkárovej, Mgr. Monike  
         Mlynárikovej, Jánovi Slepčíkovi a Mgr. Magdaléne Grantnerovej na dobu určitú 3 roky, ďalej návrh na  
         prerokovanie žiadosti o pridelenie obecného bytu v MČ B-NM žiadateľa Ladislava Kavuliaka      
  

 
3.      Rôzne 

  3.1 Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda na rok 2016 
          
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
K bodu 1 – Otvorenie  

 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. 
 
 
K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR   

 
2.1               Návrh Dodatku č. ..... k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

              Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.   
             

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4 

ZA:  1 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 3 

 
 

     2.2              Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti  
                        odpadového  hospodárstva  

             Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.    
             

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4 

ZA:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

      
 
   2.3              Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM č. ...../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku   
                      a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM 
                      Komisia prerokovala materiály a odporúča MZ schváliť ich bez pripomienok.   
  
       



 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4 

ZA:  3 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

 
   2.4               Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných  
                       priestranstiev na zimné obdobie 2016/ 2017   
                       Komisia prerokovala materiály a odporúča MZ schváliť ho s pripomienkami: 

- vyhotoviť farebnú vizualizáciu jednotlivých ulíc, schodov, chodníkov a pod., podliehajúcich zimnej údržbe 
/zakresliť do mapy/, T: do najbližšieho zasadnutia Komisie DŽPaOVP, t. j. 21.11.2016,  zodpovedný: p. 
Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS 

- Brusnicovú a Krahulčiu ulicu zaradiť v rámci zimnej údržby medzi „prednostne udržiavané“.      
                       

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4 

ZA:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
      

   2.5                Návrh na pridelenie obecného bytu v MČ B-NM Rastislavovi Hajnalovi na dobu trvania pracovného pomeru,   
                        Helene Slézovej na dobu trvania pracovného pomeru s MČ B-NM, ďalej Renáte Sečkárovej, Mgr. Monike  
                        Mlynárikovej, Jánovi Slepčíkovi a Mgr. Magdaléne Grantnerovej na dobu určitú 3 roky, ďalej návrh na  
                        prerokovanie žiadosti o pridelenie obecného bytu v MČ B-NM žiadateľa Ladislava Kavuliaka      
                         

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4 

ZA:  2 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 2 

                          
 

K bodu 3 – Rôzne 
 
  3.1               Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda na rok 2016 

            Komisia zobrala materiál na vedomie s pripomienkami: 
- vyhľadať v archíve pôvodnú štúdiu sanácie Kuchajdy 
      T: do nasledujúceho zasadnutia Komisie DŽPaOVP dňa 21.11.2016, zodpovedná:  
      zapisovateľka komisie Zbončáková 
- preveriť podmienky a nutnosť vykonania hydrogeologického prieskumu dna Kuchajdy, zodpovedný: p. 

Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS 
 

3.2 Členovia komisie žiadajú prednostu o zabezpečenie zodpovedania otázok, týkajúcich sa odd. VaI, zaslaných 
mailom od pani Šebejovej dňa 11.10.2016. 

                   T: do nasledujúceho zasadnutia Komisie DŽPaOVP dňa 21.11.2016.     
 
 

 
 

 
 

Mgr. Martin Vla čiky, Ph.D v. r. 

predseda komisie DŽPaOVP 

Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


