
                  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 20. júna 2018

ZÁPISNICA č .  5 / 2018
z pracovného rokovania Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa

18. júna 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie

2. Materiály na zasadnutia Miestnej rady
2.1       Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov MČ B-NM II. etapa – Aktializácia druhej časti
                dokumentu KRIS – popis cieľového stavu
2.2 Návrh VZN MČ B-NM č. ....../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2016 zo dňa
                 14.06.2016  v znení VZN MČ B-NM č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 a VZN MČ B-NM č. 5/2018 zo dňa
                 10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ B-NM
2.3            Návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách
                 v MČ B-NM
2.4           Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie
                 plagátov a iných nosičov informácií v MČ B-NM vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

3.   Rôzne
3.1           Súťažné podmienky na verejnú anonymnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž na revitalizáciu

              lokality „Snežienka“

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

    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 koncepcie rozvoja informačných systémov MČ B-NM II. etapa – Aktializácia druhej časti
               dokumentu KRIS – popis cieľového stavu
                Komisia prerokovala materiál a neodporučila ho MR schváliť.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4
ZA: 1
ZDRŽALI SA: 3

   2.2                 Návrh VZN MČ B-NM č. ....../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2016 zo dňa
                14.06.2016  v znení VZN MČ B-NM č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 a VZN MČ B-NM č. 5/2018 zo dňa
                10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ B-NM

                         Komisia prerokovala materiál a odporučila MR schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 5
ZDRŽAL SA: 1

2.3                Návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách
                 v MČ B-NM



                          Komisia prerokovala materiál a odporučila MR schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

   2.4                Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie
                 plagátov a iných nosičov informácií v MČ B-NM vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Komisia prerokovala materiál a odporučila MR schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

    K bodu 3 – Rôzne
    3.1                Súťažné podmienky na verejnú anonymnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž na revitalizáciu

             lokality „Snežienka“

Pripomienky k bodu 8.2 /Ing. Jakub Mrva/:
Požadovaná funkčná náplň objektu „Snežienka“
· informačné centrum s viacúčelovou sálou, študovňou (učebňou), galériou (výstavnoprezentačným priestorom) a herňou pre deti -
Moje otázky, kto tam bude robiť správcu? Kto tam bude deti učiť? Kto tam bude podávať informácie? Ono totiž priestor na ekovýchovu MLB
robia na Kamzíku a v sídle MLB, takáto duplicita neviem či je vhodná. Bolo by vhodné, sa spýtať MLB, čo by aj im pomohlo. Herňa pre deti - to
je čo? Tam sa chodí do prírody, sú tam v okolí 3 detské ihriská... aký typ herne si zadávateľ predstavuje? Viem si predstaviť malý detský kútik
k bufetu, ale herňu....
· výletná reštaurácia s vyhliadkovou terasou so zázemím (kuchyňa, sklady, prípravovne...),
Nesúhlasím, aby priama požiadavka bola na reštauráciu. Reštauráciu bude stavať Hlina o pár metrov ďalej (Rotunda). Navyše tam bude tlak na
autá. Ja by som do zadania dal možnosť voľby pre súťažiaceho a namiesto reštaurácie by som dal drobné stravovacie zariadenie alebo
reštaurácia. Dať tam natvrdo len reštauráciu, neviem či ma zmysel - na tom to celé môže zakapať, tak veľa ľudí tam chodiť nebude a ak budú
dve reštaurácie v okolí, skrachujú obe...
· verejné WC nezávislé od reštaurácií,
· požičovňa bicyklov a športových potrieb,
· servis bicyklov - Požičovňa bicyklov je oveľa vhodnejšia na nástupných bodoch do lesoparku (viď Koncepcia rozvoja Mestských lesov) a nie
6 km od vstupu. Neviem si predstaviť, kto si tam bude bicykle požičiavať. Jedine, že sa vytvorí požičovňa na vstupných bodoch a bike budeš
môcť vrátiť v hociktorom z týchto bodov. Ale ísť pešo alebo busom do stredu lesa požičať si bike, je nelogické. Servis bicyklov opäť generuje
potrebu osoby, čo to bude vykonávať (servisný technik). Ideálne by tam bolo dať servisný cyklostojan na drobné samoopravy.

odporúčané zariadenia v bezprostrednom zázemí objektu
· pobytová terasa,
· detské ihrisko,
· cyklistické chodníky, resp. zastávka na cyklochodníkoch, príp. východisková a cieľová stanica cyklotrás,
Celý tento odsek by som vyhodil. To písal človek bez znalosti miesta. Terasa ok, ale nechajme to na súťažiacich, či ju dajú na strechu alebo
dole.Detské ihriská tam sú tri, žiadne ďalšie netreba budovať. Cyklistické chodníky tam sú, nemajú "zastávky", Existuje koncepcia budovania
cyklochodníkov v MLB a tá neráta zo žiadnymi novými chodníkmi, čo by začínali pri Snežienke. V okolí Snezienky vedú tri cyklochodníky.

požadovaná dopravná obsluha lokality a objektu
· dôsledné vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy,
· sprístupnenie lokality výlučne mestskou hromadnou dopravou využívajúcou elektrobusy,
- minimálne 2 parkovacie miesta tam musia byť /ideálne skryté/ pre obsluhu, údržbu lanovky a pod. Lebo ak sa tam tie miesta nedajú citlivo, tam
tie auta budú aj tak parkovať niekde na nevhodnom mieste bez možnosti regulácie. Chodia tam stále plynové autobusy, nie len elektrobusy.  A
lokalita je obsluhovateľná aj lanovkou zhora (kde sa dá parkovať priamo pri lanovke).

Výrazne mi tam chýba zvýraznenie potreby navrhnúť objekt v súlade s materiálmi používanými v lesoparku (kameň, drevo), ako aj potreba
zdôraznenia, aby všetky časti stavby (zábradlia, terasy a pod.) boli citlivo navrhnute v súlade s okolitým prírodným prostredím.

Moja posledná poznámka:
V koncepcii rozvoja MLB sme navrhli, aby sa Drienovské lúky (kde je Snežienka v tesnom susedstve) využívali prioritne na:
- rekreáciu a šport – t.j. opraviť futbalové ihrisko a vybudovať 1-2 malé ihriská na voleybal ci bedminton,
- možnosť realizácie projektu extenzívneho spásania lúk + minizoo. Toto je môj návrh a cieľ pre dané územie, dať tam minizoo (na cca 1/3
dolných lúk) s domácimi zvieratami. Drevené plôtiky, sliepky, kozy, ovce, poníky, zajace, kde deti môžu byt v priamom kontakte s nimi. Zároveň
tu navrhujeme hlavne miesto pre "salaš" - domov stáda oviec a kôz, ktoré budú spásať okolité lúky a výseky pod lanovkou. Toto stádo by sa
presúvalo aj na iné lúky v MLB.

Aj z tohto dôvodu by mala byt Snežienka maximálne citlivá s prírodnými materiálmi. Naozaj si tam reštauráciu neviem predstaviť. Ak by tam
mala byt predsa reštaurácia, budem požadovať EIA, čo celé môže oddialiť (u Hlinu EIA + Slávik + Pamiatkari oddialili výstavbu o 3 roky a ešte
nezačalo). Navyše, vízia Hlinovej reštaurácie je známa, preto ďalšia v tesnom susedstve nedáva zmysel.

3.2         Požiadavka členov komisie, aby MČ B-NM oslovila Hlavné mesto SR Bratislavu a BSK s požiadavkou
                     o spolufinancovaní  údržby parku Jama

3.3 Otázka na odd. IaVO – prečo sa predávajú existujúce parkovacie miesta firmám /napr. Aurora/ na Tehelnej ul.?

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r.

   predseda komisie DŽPaOVP

Ing. Zuzana Zbončáková v. r.

zapisovateľka komisie DŽPaOVP


