
    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. januára 2017 

 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 /2 017  
 

z pracovného rokovania Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa  
23. januára 2017 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 
 

1. Otvorenie 
 

2. Materiály na rokovanie MR a MZ  
  2.1  Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2017 
  2.2  Návrh VZN MČ BA – NM č. .../2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb   
         v MČ BA – NM 
  2.3  Návrh VZN MČ B - NM č...../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B – NM 
  2.4  Návrh nového Štatútu Knižnice Bratislava – Nové Mesto 

2.5  Návrh na schválenie zámeru na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby reštaurácie Snežienka  
  

3.      Rôzne 
     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

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  

 
     2.1               Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2017 

              Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho s pripomienkami :  
- V rámci jarného upratovania bude zaradené pristavenie kontajnerov aj v sobotu -  Ľudové námestie, 

Bellova /pri škole/, Magurská, Záborského a v rámci jesenného upratovania tiež budú pristavené 
kontajnery v sobotu – Jeséniova /pri SHMÚ/, Biely kríž, Varšavská /pri garážach/, čsl. Parašutistov. 

- Zabezpečiť väčšiu informovanosť občanov o čase a mieste konania pristavenia kontajnerov v rámci 
jarného a jesenného upratovania cca 1 mesiac vopred banerom na webovej stránke MČ BA – NM, ako aj 
distribúciou letákov do poštových schránok /zabezpečí odd. verejného poriadku/.          

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4 

ZA:  4 

 
 

2.2    Návrh VZN MČ BA – NM č. .../2017, 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: 4 

ZA:  4 

    
    
    2.3                Návrh VZN MČ B - NM č...../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B – NM 
                         Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.   
                       



 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 

 
    
   2.4                 Návrh nového Štatútu Knižnice Bratislava – Nové Mesto 
                        Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.   
                              

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 

 
 

2.5        Návrh na schválenie zámeru na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby reštaurácie  
                       Snežienka 

              Komisia prerokovala materiál a neodporúča ho MZ schváliť v predloženej podobe. Komisia navrhla, aby pred  
                         vyhlásením súťaže MČ BA – NM preskúmala výzvu na financovanie projektov zameraných na ochranu   
                         prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  
                         vidieka Slovenskej republiky v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. 

          Výzva je otvorená do 28. 2. 2017, t. j. to je termín na prihlásenie projektov od oprávnených žiadateľov, ku  
          ktorým patrí aj samospráva, t. j. MČ BA - NM je v tomto prípade oprávneným žiadateľom. Výzva ma dva  
          špecifické ciele a rekonštrukcia Snežienky by spadala pod špecifický cieľ.  
          2.1 Posilniť spoločné prístupy k zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom s   
          cieľom ďalej rozvíjať oblasti ako destinácie cestovného ruchu 
           https://www.grantexpert.sk/vyzvy/sk-ochrana-prirodneho-kulturneho-dedicstva-biodiverzity 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 

 
 
 

K bodu 3 – Rôzne 
- Členovia komisie žiadajú pravidelnú informovanosť vo veci parkovacej politiky a cyklodopravy a účasť 

zástupcov Novomestskej parkovacej spoločnosti a cyklokoordinátora MČ BA – NM (S. Skýva) na 
zasadnutiach Komisie DŽPaOVP.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r. 

    predseda komisie DŽPaOVP 

Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


