
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
     MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany
verejného poriadku

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

                                                                                                                                                       V Bratislave 13. februára 2019

ZÁPISNICA č .  1 / 2019
z pracovného rokovania Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,

ktoré sa konalo dňa
12. februára 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja
Nepelu v Bratislave
3. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. – na základe
vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie NZ na prenájon časti pozemku
registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 2 085 m2, v k. ú. Nové Mesto
4. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov reg. „C“ KN p. č. 5930/38, ostatné
plochy, o výmere 41 m2 a p. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe geom. plánu č. 157/2017
oddelením od pozemku reg. „C“ KN p. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10 232 m2, v k. ú. Vinohrady, pre spoloč. MVA
Immo s.r.o. so sídlom Višňová 10, Bratislava
5. Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č. 6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby
„INS_FTTC-B_BA_Jeséniova“
6. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku - parcely reg. „C“ č. 17093/99, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 57 m2, nachádzajúcom sa v k. ú. NM v správe MČ B-NM do výlučného vlastníctva spoločnosti
MY&MI s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 3A, Bratislava
7. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku – parcely reg. „C“ č. 19229/196,
o výmere 20,10 m2 a 20,63 m2 nachádzajúcom sa v k. ú. Vinohrady v správe MČ B-NM nájomcovi Martin Kosorín, bytom
Vidlicová 13364/28B, Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom p. č. 19229/147 a 19229/276
8. Návrh na schválenie  Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. ÚEZ 198/2018 ako aj zmenu
uznesenia č. 26/26 zo zasadnutia MZ konaného dňa 12.06.2018
9. Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
zriadených MČ B-NM
10. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
11. Návrh na doplnenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM
12. Návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2019 – 2021
13. Informácia  - Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa
v rámci areálu volnočasového priestoru JAMA  v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve MČ B-NM
14. Informácia – Čerpanie rozpočtu MČ B-NM k 31.12.2018
15. Rôzne

K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. Poslanci sa dohodli na vypustení bodu č. 12
z rokovania komisie a doplnení bodu „Rôzne“.

K bodu 2
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou v §7 – zakázať vizuálny a zvukový doprovod a v
§4 – prevádzkový poriadok v čase od 8,0 do 24,0 hod.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6



K bodu 3
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 4
Komisia prerokovala materiál a neodporučila MZ ho schváliť

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 5
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 6
Komisia prerokovala materiál a neodporučila MZ ho schváliť; komisia žiada doložiť zámer kúpy záujemcu

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 7
Komisia prerokovala materiál a neodporučila MZ ho schváliť

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 8
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok

PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 9
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou – komisia žiada vyčísliť režijné náklady

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 10
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok

PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

K bodu 11
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkami :

– v každom návrhu do MR a MZ doložiť stanovisko komisií, v ktorých bol materiál prerokovaný
– v spôsobe hlasovania vypustiť „prezentáciu“ /čl. 6 bod 29/

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5



K bodu 13
Komisia zobrala materiál na vedomie s pripomienkami :
- prenájom rozdeliť na vnútorné a vonkajšie priestory z hľadiska celoročného užívania
- vybrať viacerých znalcov na oceňovanie nehnuteľností a z nich následne vyberať náhodným výberom

K bodu 14
Komisia zobrala materiál na vedomie.

K bodu 15
- komisia žiada vedenie MČ B-NM o pripravenie podkladov pre cestné predĺženia : Koliba - Kramáre cez Vlársku,

Tomášikovej a Bojnickej ul. na Račiansku
- komisia poveruje predsedu komisie, aby interpeloval primátora vo veci ukončenia cyklotrasy a zákazu parkovania na

Jarošovej ulici
- komisia žiada vedenie MČ B-NM o zabezpečenie zvýšenia frekvencie vynášania košov v čase kultúrnych a športových

podujatí v okolí hokejového a futbalového štadióna, NTC, ŠH Pasienky
- predseda komisie stručne predstavil nový odmeňovací poriadok poslancov, ktorý bude predmetom ďalších rokovaní

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r.

        predseda komisie DŽPaOVP

Ing. Zuzana Zbončáková v. r.

zapisovateľka komisie DŽPaOVP


