
    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 22. marca 2017 

 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  2 /2 017  
 

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

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 
 

1. Otvorenie 
 

2. Materiály na rokovanie MR a MZ  
2.1 Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou   

          BELEMIT, s. r. o. na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na   
          prenájom spoločenského domu “Vernosť” 

2.2   Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre     
        nájomcu – Z & T Pharma s. r. o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479   

   2.3   Návrh Dodatku č..... k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  
   2.4   Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií k rozpočtu MČ B-NM  

 2.5   Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej 
         železnice 
2.6 Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v MČ B-NM pre občanov, ktorí  

dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav 
2.7   Návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu MČ B-NM  

  
3.   Rôzne 
         3.1   Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu B-NM a Detských jaslí za rok 2016 
         3.2   Informácia k zámeru stavebného oddelenia objektov a o havarijnom stave objektov dolnej stanice lanovej dráhy a  
                 reštaurácie Snežienka 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

    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 schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou   
                        BELEMIT, s. r. o. na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na   
                        prenájom spoločenského domu “Vernosť” 

             Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.  
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  3 

ZDRŽALI SA: 3 

 
 

2.2   Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov    
                    pre nájomcu – Z & T Pharma s. r. o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479   
                 Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkami: 
 

- preveriť výšku sankcie po uplynutí nájomnej zmluvy (bod 8.4.4) 
- EKO-podnik VPS zašle členom komisie informáciu, kedy bude odstránená reklama na lekáreň 
- členovia komisie žiadajú prednostu o stanovisko k plánovanej rekonštrukcii Tržnice    



 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  4 

ZDRŽALI SA:   2 

    
    
    2.3                Návrh Dodatku č..... k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
                         Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
                       

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  4 

ZDRŽALI SA: 2 

 
    
   2.4                 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií k rozpočtu MČ B-NM  
                        Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
                              

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7 

 
 

2.5    Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy    
   Konskej železnice 

              Komisia prerokovala materiál a odporučila ho MZ schváliť s pripomienkou: 
              - stanoviť percentuálne zastúpenie prenájmu na kultúrne účely  

                          
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  6 

ZDRŽALI SA: 1 

 
 

2.6    Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v MČ B-NM pre občanov,    
                         ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav 
                         Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  4 

PROTI:  1 

ZDRŽALI SA: 2 

 
 

 2.7                Návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu MČ B-NM  
                       Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou:  
                         - Príloha č. 1 – dotazník sa nemá viazať na meno a kontaktné údaje spracovateľa, mal by byť dôkladnejšie  
                            vypracovaný   
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  0 

ZDRŽALI SA: 6 

 
 K bodu 3 – Rôzne 
   
 3.1               Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu B-NM a Detských jaslí za rok 2016 

                                    Komisia zobrala materiál na vedomie. 
3.2               Informácia k zámeru stavebného oddelenia objektov a o havarijnom stave objektov dolnej stanice lanovej dráhy   
                    a reštaurácie Snežienka 

                                   Komisia zobrala materiál na vedomie. 
 

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

    predseda komisie DŽPaOVP 

Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


