
    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. marca 2019

ZÁPISNICA č .  2 / 2019
z pracovného rokovania Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,

ktoré sa konalo dňa
12. marca 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Návrh pristavovania veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2019
3. Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred

objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave
4. Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne

Ondreja Nepelu v Bratislave
5. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra „C“ č. 17093/99

o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v k. ú. Nové mesto v správe MČ B-NM do výlučného
vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671

6. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku – parcely registra „C“ č.
19229/166 o výmere 20,10 m2 a 20,63 m2, nachádzajúcom sa v k. ú. Vinohrady v správe MČ B-NM nájomcovi Martin
Kosorin, trvale bytom Vidlicová 13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov
k pozemkom parc. č. 19229/147 a 19229/276

7. Rôzne – podnet občana na riešenie dopravnej situácie na Kramároch – na ulici Na Revíne

K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

K bodu 2
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou – jarné pristavovanie kontajnerov zostane bez
zmeny, v jesennom upraviť čas pristavovania kontajnerov od 7,00 hod.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

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 odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5



K bodu 5
Komisia prerokovala materiál a neodporučila MZ ho schváliť.
Predmetnej spoločnosti bolo odporučené vypracovať a predložiť na posúdenie komisie projekt dostavby svojho areálu a jeho
dopravnej obsluhy s predpokladanou víziou do budúcnosti. Odd. PPČESČaSP má preveriť vlastnícke a nájomné vzťahy
k pozemku parc. č. 17093/9, k. ú. Nové Mesto.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
PROTI: 6

K bodu 6
Komisia prerokovala materiál a neodporučila MZ ho schváliť.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
PROTI: 6

K bodu 7
Na riešenie podnetu občana vo veci zlej dopravnej situácie na ulici Na Revíne komisia po diskusii s Ing. Mariánom Blahom
z Referátu dopravy a cestného hospodárstva požiadala o vykonanie nasledovných opatrení s termínom realizácie do 6 týždňov
odo dňa konania komisie:
- osadiť značku s rýchosťou 30 v kontrastnom ráme zhora aj zdola predmetného úseku ulice
- označiť zastávku MHD
- zrealizovať vodorovné značenie 30 na danom úseku

Na ďalšie zasadnutie komisie dňa 9.4.2019 pozvať pani Ing. arch. Augustiničovú, aby nás informovala o GIS-e mestskej
časti, pozvať pani Ing. Effenbergerovú, aby nás informovala o správe komunikácií mestskej časti a napĺňaní portálu CDB
dátami za našu MČ, taktiež pozvať pána Ing. Skývu kvôli dokumentácii cyklotrasy Horská.

Voľba členov odborníkov – neposlancov do komisie prebehne per rollam formou online hlasovania, ktoré zabezpečí predseda
komisie.

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r.

        predseda komisie DŽPaOVP

Ing. Zuzana Zbončáková v. r.

zapisovateľka komisie DŽPaOVP


