
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
     MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
      Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku   
      Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
 

                                                                                                                                                       V Bratislave 24. novembra 2016 

 
 

ZÁPISNICA č .  7 /2016  
 

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

 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov 

2.1  Štúdia EKO-podniku VPS - prezentácia 
2.2  Štúdia Klientskeho centra - prezentácia 

3. Materiály na rokovanie MR a MZ  
  3.1  Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III 
  3.2  Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho  
         zastupiteľstva MČ BA – NM na rok 2017 
3.3 Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ BA – NM na rok 2017 
3.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA - NM č....../2016, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb v MČ BA - NM  
3.5  Plán Kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – NM na I. polrok 2017  

  3.6  Návrh rozpočtu MČ BA – NM na roky 2017 - 2019 
  3.7  Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - NM č. ..../2016 o miestnych daniach na území MČ BA – NM 
  3.8 Program rozvoja MČ BA – NM na roky 2016 - 2020 
  

4.      Rôzne 
4.1 Informácia o zavedení poplatku na rozvoj 

         4.2 Rozvoj cyklistickej dopravy v MČ BA – NM /strategický dokument/  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

K bodu 1 – Otvorenie  
 

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

 
     3.1               Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III  

              Komisia prerokovala materiál a neodporúča ho MZ schváliť v predloženej podobe.   
             

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  0 

PROTI: 2 

ZDRŽALI SA: 5 

 
 

     3.2              Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho  
                        zastupiteľstva MČ BA – NM na rok 2017 
                         Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho s pripomienkou – zvážiť doplnenie zasadnutia  
                         Miestneho zastupiteľstva aj v novembrovom termíne.    

             
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7 

    



 
    3.3                Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ BA – NM na rok 2017 
                         Komisia prerokovala materiály a odporúča MZ schváliť ich bez pripomienok.   
                       

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7 

 
3.4                 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA - NM č....../2016, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v  
                       obchode a času prevádzky služieb v MČ BA - NM  

                        Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.   
                              

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  2 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 5 

 
 

3.5                 Plán Kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – NM na I. polrok 2017 
                       Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

 
 

  3.6                  Návrh rozpočtu MČ BA – NM na roky 2017 - 2019 
                      Komisia prerokovala materiál a neodporúča MZ v predloženej podobe, nakoľko medzičasom   
                      prišlo v rozpočte k úpravám. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  0 

PROTI: 1 

ZDRŽALI SA: 6 

 
 

  3.7                  Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - NM č. ..../2016 o miestnych daniach na území MČ BA – NM 
   Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok. 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  3 

PROTI: 1 

ZDRŽALI SA: 3 

 
 

3.8                  Program rozvoja MČ BA – NM na roky 2016 - 2020 
                         Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho s pripomienkami /viď Príloha č. 1/   

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7 

 
K bodu 4 – Rôzne 
 
 4.1                 Informácia o zavedení poplatku za rozvoj 
                       Komisia zobrala materiál na vedomie. 
 
 4.2                 Rozvoj cyklistickej dopravy v MČ BA – NM /strategický dokument/   
                Komisia zobrala materiál na vedomie s pripomienkami /viď Príloha č. 2/ 

 
   Mgr. Martin Vla čiky, Ph.D v. r. 

  predseda komisie DŽPaOVP 

Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 



Príloha č. 1 

Pripomienky (obsah) : 

• Dokument sa netýka roku 2016 (schválený bude v decembri 2016). Názov zmeniť na 2017-
2020. 

• Odhad budúceho vývoja je extrémne krátky a neobsahuje nič konkrétne aplikovateľné do 
praxe miestnej samosprávy rovnako nasledujúca kapitola pod číslom 2.3. 

• Identifikácia problémov prostredníctvom dotazníkového prieskumu v rozsahu "viac ako 500 
respondentov" a participatívneho rozpočtu s ešte menším počtom účastníkov či fyzicky 
hlasujúcich je nedostatočný podklad. Výpovedná hodnota je mizivá. 

• Celkovo analytická časť nie je dostatočná ako východisko pre akéhokoľvek tvorcu verejných 
politík.  

• Definovaný dlhodobý cieľ je prázdnou floskulou, ktorá chce byť všetkým. 
• Merateľné ukazovatele pri prioritách sú mätúce a vymyslené. Ich vyhodnotenie potom 

neobjektívne. Ako sa dá zvýšiť plocha udržiavanej mestskej zelene? Mať jeden zberný dvor je 
hodný dlhodobého plánovania? Obe majú byť samozrejmosťou. 

• Pri priorite technická infraštruktúra nemá novomestská samospráva nástroje ako niečo takéto 
docieliť. 

• Pri priorite "Rozvoj ľudského kapitálu" sa problematika redukuje na dlhodobú 
nezamestnanosť. Na jej redukciu samospráva nemá nástroje. 

• Efektívnosť miestnej správy sa nemeria počtom plánovacích dokumentov. Vyhodnotenie 
priority nemá logiku. 

• Priorita bezpečné prostredie očakáva od samosprávy zvýšenie objasnenosti trestných činov. 
Na to nemá samospráva nástroje. 

• Priority nemožno vyhodnocovať podľa zmien v dotazníkovom prieskume, ktorého sa 
zúčastnilo 500 respondentov, keď má Nové Mesto približne 36 000 obyvateľov. 

• Priority v predchádzajúcom PHSR boli podstatne viac prepojené na kompetencie BANM. V 
tom súčasnom to tak nie je. 

• Aktivity sú definované príliš všeobecne a nekonkrétne vo väčšine prípadov. 
• Náklady na realizáciu opatrení sú definované nekonkrétne a čísla pôsobia nedôveryhodne 

(tabuľka 8) . Investície do revitalizácie infraštruktúry pre peších vo výške 51 000 (podľa 
Akčného plánu – je to len rekonštrukcia nadchodu pri Dimitrovke, takže ostatné chodníky 
neplánuje MČ rekonštruovať do roku 2020? 

• Priorita podpory podnikateľského prostredia či realizácie PRO má nulové finančné náklady. 
Ako ich potom chce PHSR realizovať? 

• Akčný plán do veľkej miery vychádza len z návrhu budúcoročného rozpočtu. Neobsahuje 
žiadne termíny. 

Návrhy (obsah a akčný plán): 

• Jednoznačne (cez konkrétne projekty) prepojiť akčný plán s kapitálovým rozpočtom MČ na 
rok 2017, a ďalšie roky vrátane zadní z participatívneho rozpočtu pre tento horizont, stanoviť 
kľúčové projekty a termíny - začiatok + ukončenie v každom roku plánu horizontu podľa 
prioritných oblastí 1. – 13. a začleniť ich do informačného systému PHSR, ktorý vítame. 

• Priority 4. a 12. v Akčnom pláne chýbajú, pritom služby v rámci priority 4. chceme realizovať 
v Komunitnom centre (aspoň ich spomenúť) a priorite č. 12. by mohla pomôcť participácia 
(Cvernovka). 

• Tržnica,  Nový Eko-VPS, štúdia Kuchajda – nespomínajú sa, kvôli Eko-VPS a iným projektom 
by sa zišla urbanistická štúdia celej zóny na Zátiší (plánujú sa tam aj súkromné projekty – 
SGR, s. r. o. - 10 poschodová budova, jeden voľný pozemok má Cresco, atď. – zvážiť 
varianty, napr. výmenu pozemkov tak, aby na Zátiší mohla byť komfortná doprava pre Eko-
VPS + zberný dvor. 

• Klientske centrum (úrad) – nie je zahrnuté (klientske, klientskeho – písať krátke – rytmické 
krátenie). 

• Komunikácie a sociálna oblas ť – najhoršie hodnotené a najslabšie aj v novom PHSR , 
pričom tieto požiadavky patria medzi 5 „najzakrúžkovane jších“ v dotazníku. 



• Výstavba iných kľúčových prepojení - Tomášikova – Račianska, Koliba-Kramáre (Vlárska) 
úplne chýba. 

• Urbanistická štúdia dopravy – plán 150-tis. eur, rozpočet na rok 2017 – 90 tis. eur? Podzemné 
parkovisko – Školak Klub (a kde by ešte mohli byť iné v MČ - bude aspoň v dopravnej štúdii 
zahrnuté?) železničná trať – Nobelova, Zátišie, Koloseo (hlučnosť a protihlukové steny – bude 
aspoň v urbanistickej dopravnej štúdii zahrnuté?) 

• Komunitný plán sociálnych služieb (ešte nie je), ale aj v PHSR je aspoň možné vytipovať 
existujúce budovy, v ktorých by sa mohli vykonávať a definovať chýbajúce služby/zariadenia 
podľa sociálne vylúčených skupín (aj ľudia bez domova) + zahrnúť myšlienku centralizácie 
viacerých služieb na jednom mieste a potenciálnych poskytovateľov (verejných či 
neverejných). 

• Bezdomovci – nahradiť spojením Ľudia bez domova (bezdomovectvo len ako označenie 
problému). 

• Kľúčové budovy – Úrad, Stredisko kultúry, Vernosť, Hálkova 11, Konská železnica a Tržnica – 
čo s nimi, aspoň aké kroky - nie je uvedené. 

• Bezpečnosť – analyzovať príčiny spravidla najväčšej neobjasnenosti trestných činov v rámci 
Bratislavy + stanoviť opatrenia (ďalší zamestnanci mestskej polície (nebude toto nutné aj 
v súvislosti s parkovacou politikou?), kamerové systémy – kde sú a plánované). 

• Verejný poriadok – hniezda – znečistenie okolo – významný problém - ako chce MČ riešiť – 
len tlakom na mesto? 

• Kanalizácia v MČ aj s ohľadom na nové projekty napr. na Zátiší - zišla by sa štúdia 
v spolupráci s BVS. 

• Snežienka – dolná stanica lanovky –v analýze sa uvádza, že parí mestu, ale MČ má znalecké 
posudky, aké sú variantné riešenia (tripartita – MČ, mesto, súkromné firmy – zvážiť). 

• Filiálka – ŽSR – aká spolupráca (aspoň oplotiť a podľa možnosti úplne zneprístupniť). 
• Bytové projekty (súkromné) v MČ dokončené do roku 2019 – koľko pribudne bytov a kde 

(podľa stavebných povolení vydaných stavebným úradom MČ) a analýza či postačia (MŠ, 
ZŠ). 

• Príspevok na rozvoj (podľa čoho sa odhaduje + očakávaný výber za roky plánovacieho 
obdobia). 

• Bod 18, 22. a 23. v Akčnom pláne - Rekonštrukcie ZŠ s MŠ, MŠ Za kasárňou, MŠ Teplická. 
• Bod 31. v Akčnom pláne Zelená strecha (stále MŠ Za kasárňou – je v dvoch bodoch či niečo 

iné?) 
• Ľudia bez domova – 35 tisíc eur na tri roky, ale participácia 600-tisíc eur na tri roky – projekty 

z akých oblastí budú v zadaniach – (aspoň oblasti by mali byť stanovené) + 90 tisíc eur 
celkovo na malé/občianske projekty, ale doteraz bolo 40-tisíc eur ročne na takéto projekty, 
bude zmena? 

• Cyklotrasy – len 10-tisíc eur na celé tri roky? 
• Investi čný potenciál (investi čná kapacita) pre M Č je odhadovaný na vyše 10 miliónov 

eur (kapitola 1.4.2.3 v komplexnej analýze), ale za  tri roky to nie je ani polovica (Ak čný 
plán): 

Priorita 

Predpokladané 

náklady spolu 

v tis. € 

 - z toho zdroje 

miestnej 

samosprávy 

v tis. € 

13. Podpora procesu realizácie PRO 0,0 0,0 

8. Bezpečné prostredie 20,0 20,0 

3. Kvalitná technická infraštruktúra 25,0 25,0 

5. Dáta, informačné technológie a digitalizácia 26,0 26,0 

10.Podpora sociálneho začleňovania 44,0 44,0 

7. Efektívna miestna správa 250,3 250,3 

2. Ochrana prírody, verejnej zelene a podpora 

prispôsobovania sa zmenám klímy vrátane predchádzania 

súvisiacim rizikám 377,0 152,0 



6. Kvalitná cestná infraštruktúra a udržateľná mobilita 445,0 445,0 

9. Podpora participácie občanov 690,0 690,0 

11. Rozmanité kultúrne a voľno časové aktivity 905,0 420,8 

1. Rozumné využitie verejných priestranstiev a moderné 

zariadenia verejnej vybavenosti 1 897,0 1 897,0 

Celkový súčet 4 679,3 3 970,1 

 



Príloha č. 2 

• v stratégií chýba popis súčasného stavu. Kde sú cyklotrasy v Novom Meste? V akom sú stave? 
Kto je ich správcom? Návrhy na zlepšenia?  

• v stratégií chýba návrh doplňujúcej cykloinfraštruktúry ako cyklostojany, servisné stanice, 
umývačky, navigácia a podobne.  

• navrhujem do stratégie doplniť dôvody na podporu cyklodopravy. Niečo ako komunikačný návod 
pre komunálnych politikov.  

• navrhujem spracovať ukážky technických kresieb cyklotrás spolu s ich prioritizáciou. Mestská 
časť si potrebuje stanoviť preferované riešenia cyklotrás  

• navrhujem doplniť kritériá výberu cyklotrás. Nech je jasné aké cyklotrasy majú prioritu a ktoré sú 
menej dôležité.  

• navrhujem doplniť stratégiu prepojenia cykloinfraštruktúry s verejnou dopravou či už MHD alebo 
železnice či regionálnu autobusovú dopravu  

• navrhujem do stratégie doplniť akčný plán s konkrétnymi úlohami a konkrétnymi zodpovednými 
pracovníkmi Miestneho úradu BANM 

V dnešnej podobe má materiál podobu síce peknej, ale nič nehovoriacej farebnej mapky. 
 
Pri pripomienkach vychádzam z petržalskej vízie rozvoja cyklodopravy, ktorá bola drahšia len o 4220 eur 
pričom jej rozsah je 5-násobný: http://www.petrzalka.sk/2014-08-13-pripomienkujte-studiu-rozvoja-
cyklistickej-dopravy/ 
 
Rovnako vychádzam z cyklostratégie mesta New York z roku 1997, kedy sa ešte len rozbiehala podpora 
cyklodopravy: http://nacto.org/wp-content/uploads/2011/03/New-York-City-Bicycle-Master-Plan-
1997.pdf 
 

• v stratégii mi chýba "stratégia", t.j. postupnosť krokov a deadliny pre jednotlivé následné kroky 
pri realizácii stratégie. 

• pri návrhu cyklotrás v lesoparku, považujem návrh za povrchný a nepresný. Mesto Bratislava má 
svoju koncepciu rozvoja MTB trás, je daná stratégia v súlade s touto koncepciou, ktorá bola 
vytvorená akčnou skupinou v zastúpení cyklistických združení? Ak nie, prosím o jej aktualizáciu. 
Tak isto pri týchto turistických cyklotrasách sú odhadované náklady nezrozumiteľné, keďže nie je 
jasné, ako cyklotrasa vôbec bude vyzerať. 

• Cyklotrasu spajajúcu Kolibu a Kamzík navrhujem ťahať po asfaltovej ceste a nie cez les, kde sú 2 
strmé stúpania a nevidím priestor na budovanie ďalšieho cyklochodníka. 

• V stratégii mi chýba súčasný stav a detailnejšie kroky a ich dopady, ktoré musia byť realizované 
pre implementáciu tej ktorej cyklotrasy (ubratie z chodníka, ubratie zo zelene, zrušenie 
parkovacích miest, zúženie vozovky do 1 pruhu a pod.). 

 
• Pripájam sa predovšetkým ku konkretizácii realizácie cyklotrás v akčnom pláne, ktorý určite treba 

prepojiť na PHSR, ako vyplýva z pripomienok, ktoré posielam k tomu dokumentu /Príloha č. 1/. 

 


