
    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 17. januára 2018

ZÁ P I SN I C A  č .  1 / 2 0 1 8
z pracovného rokovania Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa

15. januára 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie

2. Materiály na zasadnutia Miestnej rady
2.1       Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
2.2       Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/16, 26, 211, 213, 12781/1, 3-5, 9,
                11-15, 17-230, 231-244, k. ú. Nové Mesto, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere
                4 896 m2 do správy EKO-podniku VPS
2.3       Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, 25, 27 a
                30, v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť Cental Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava
2.4       Návrh na schválenie osobitného zreteľa prenájmu časti stavby so súp. č. 97, umiestnenej na pozemku reg.
                 „C“ KN parc. č. 11355/28, evidovanej na LV č. 1292 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť Cental Zone
                 s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava, IČO 50 414 151
2.5        Návrh VZN MČ BNM „Strategický dokument – Rozvoj cyklistickej dopravy v MČ BNM“

3.   Rôzne
3.1        Odstránenie nelegálneho parkoviska Račianska/ Sliačska /podnet p. Sladkej, viď mail v prílohe/
3.2        Súčasný stav návrhu stavebnej uzávery Hornej Mlynskej doliny /rieši odd. ÚKaSP/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    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 na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
                Komisia prerokovala materiál a odporučila MR schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4
ZA: 4

2.2                    Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/16, 26, 211, 213, 12781/1, 3-5, 9, 11-15, 17-230,
                         231-244, k. ú. Nové Mesto, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4 896 m2 do
                         správy EKO-podniku VPS
                         Komisia prerokovala materiál a odporučila MR schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 1



2.3                    Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, 25, 27 a
                30, v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť Cental Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava

Komisia prerokovala materiál a odporučila MR schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 2
ZDRŽALI SA: 5

2.4                    Návrh na schválenie osobitného zreteľa prenájmu časti stavby so súp. č. 97, umiestnenej na pozemku reg.
                 „C“ KN parc. č. 11355/28, evidovanej na LV č. 1292 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť Cental Zone
                 s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava, IČO 50 414 151

            Komisia prerokovala materiál a odporučila MR schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 2
ZDRŽALI SA: 5

2.5                    Návrh VZN MČ BNM „Strategický dokument – Rozvoj cyklistickej dopravy v MČ BNM“
               Komisia prerokovala materiál a odporučila MR schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 6
ZDRŽAL SA: 1

 K bodu 3 – Rôzne
3.1         Odstránenie nelegálneho parkoviska Račianska/ Sliačska /podnet p. Sladkej, viď mail v prílohe/

Komisia navrhla osadiť značku „zákaz vjazdu“ pred vjazdom na chodník, ktorý slúži ako príjazdová cesta na
                       nelegálne parkovisko /odd. IVO by malo v tejto veci komunikovať s odd. ÚKaSP/.

3.2 Súčasný stav návrhu stavebnej uzávery Hornej Mlynskej doliny /rieši odd. ÚKaSP/
Odd. ÚKaSP čaká na stanoviská dotknutých orgánov, ktoré boli v tejto veci oslovené v 12/2017.

Príloha :
- Mail od p. Sladkej

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r.

    predseda komisie DŽPaOVP

Ing. Zuzana Zbončáková v. r.

zapisovateľka komisie DŽPaOVP



Dňa 15. januára 2018, 20:45, Soňa Sladká <sona.sladka@gmail.com> napísal(-a):
Dobrý večer vážení,

dámy Daňová, Holubkovičová, Šebejová a páni Árva, Čupka, Dubček, Mrva, Vlačiky
(v abecednom poradí a prepáčte, že bez titulov),

po mojej dnešnej účasti na zasadnutí Komisie dopravy sa mi žiada napísať Vám
k téme NEBEZPEČNÝ CHODNÍK niekoľko slov.

Citujem :
ŠTATÚT HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY  v znení dodatkov č. 1 až

6

Čl. 73

Pôsobnosti Bratislavy v oblasti pozemných komunikácií

Bratislava podľa osobitného predpisu

a) určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy a
účelových komunikáciách, povoľuje vyhradené parkoviská na miestnych komunikáciách I. a II. triedy, na
chodníkoch prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy a na pozemkoch vo vlastníctve Bratislavy, pokia ľ tieto
pozemky neboli zverené do správy mestskej časti. (koniec citátu)

Dopravnú značku schvaľuje magistrát na základe žiadosti - formulár D 18 (je v prílohe).

K žiadosti treba priložiť súborné stanovisko 3 oddelení magistrátu a stanovisko Krajského dopravného
inšpektorátu.

Je tam upozornenie : Magistrát si vyhradzuje právo požiadať o doplnenie podkladov (súhlas vlastníka, prípadne
správcu pozemnej komunikácie).

Predmetný chodník nemá vlastníka. Jedna možnosť je postup podľa Ing. Strnada (je v prílohe). Pani Daňová k
tomu poznamenala, že SÚ nemôže vypracovať pasport, ale MČ si ho určite môže dať vypracovať. Táto možnosť
je časovo dlhá.

Kratšiu možnosť mi naznačil v e-maily pán starosta, kopírujem :

od: Rudolf Kusy <rudolf.kusy@gmail.com>

komu: Soňa Sladká <sona.sladka@gmail.com>

dátum: 27. februára 2017, 19:49

predmet: Re: Dozvuky

Pani doktorka,

mám túto konkrétnu časť v pozornosti už dlhodobo, len sme sa nevedeli pohnúť kvôli pozemkom.

sarinova
príloha



Pred pár týždňami mi však p. primátor sľúbil, že sa bude rýchlejšie zaoberať zverovaním, prípadne
prenájmom pozemkov

mestským častiam, takže to vnímam tak, že naše úsilie nebude márne a prinesie v nejakom čase
konkrétne výsledky.

Pekný večer

Kusý

Ak pod "zverovaním pozemkov mestským častiam" je myslené aj zverovanie pozemnej komunikácie do správy
MČ, a pán primátor sľub daný pánovi starostovi splní, toto riešenie vnímam ako jednoduchšie.

Potom by, na základe mojich osobných rozhovorov s p. Strnadom, p. Krajčovičom a p. Kišom,  kladné
stanoviská nemali byť problém a dopravná značka by mala byť na operatívnej komisii (zasadá každý utorok)
schválená, tiež do povinných 30 dní našou MČ osadená.

Takto momentálne vidím riešenie ja. Ďakujem Vám, že z pozícií svojich funkcií pomôžete problém riešiť.

Pozdravujem Vás všetkých

Soňa Sladká


