
    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 06. júna 2019

ZÁPISNICA č .  5 / 2019
z pracovného rokovania Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,

ktoré sa konalo dňa
04. júna 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2 Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019
3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva MČ B-NM k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. ......./2019

o prevádzkovaní hazardných hier na území hl. mesta SR Bratislavy
4. Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v MČ B-

NM
5. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve MČ B-NM a ktoré

sú MČ B-NM zverené do správy hlavným mestom SR Bratislavou
6. Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača – spoločnosti Marks&Marks, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo

nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v odchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli
Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS, vyhlásenej dňa 07.03.2019 na základe odporúčania komisie, ako aj
uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom.

7. Návrh záverečného účtu MČ B-NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
8. Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach, zriadených MČ B-NM
9. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM pre školský rok 2019/2020 a 2020/2021
10. Žiadosť o prerokovanie zmeny dopravného značenia na Krahulčej a Brusnicovej ul. – podnet občanov
11. Žiadosť o riešenie dopravnej situácie na ulici Na Revíne – podnet
12. Informácia o revitalizácii parčíka na Bellovej ulici, vrátane stručnej prezentácie projektu
13. Rôzne

K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. Členovia komisie sa na jej začiatku dohodli
na zmene poradia prerokovávaných bodov (bod 9. sa zaradil ako bod 6.) a doplnení bodu „Rôzne“.

Hlasovanie o bodoch
programu:

PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

K bodu 2
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7



K bodu 4
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ vziať na vedomie informáciu bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9
ZA: 6
ZDRŽALI SA: 3

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9
ZA: 8
ZDRŽALI SA: 1

K bodu 6
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9
ZA: 5
ZDRŽALI SA: 4

K bodu 7
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9
ZA: 9

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9
PROTI: 3
ZDRŽALI SA: 6

K bodu 9
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9
ZA: 9

K bodu 10
Vo veci podnetu občanov na prerokovanie zmeny dopravného značenia na Krahulčej a Brusnicovej ul. komisia vypočula
zástupkyňu obyvateľov a po následnej diskusii skonštatovala, že v súčasnej situácii nedokáže mestská časť žiadosti obyvateľov
vyhovieť. Na predmetné územie ide tento rok mestská časť obstarávať územný plán zóny Krahulčia, ktorý by mal v horizonte
niekoľkých rokov priniesť riešenie aj na zlú dopravnú situáciu v tejto lokalite.

K bodu 11
Na riešenie podnetu občana vo veci zlej dopravnej situácie na ulici Na Revíne komisia oslovila so žiadosťou o stanovisko
prítomných pracovníkov Referátu dopravy a cestného hospodárstva, ktorí informovali, že žiadosť o osadenie retardérov na
tejto ulici bola prerokovaná v operatívnej dopravnej komisii na magistráte s negatívnym stanoviskom DBP, a. s. a Krajského
dopravného inšpektorátu.

K bodu 12
Projekt revitalizácie parčíka na Bellovej ulici bol najprv stručne predstavený vedúcou Oddelenia investícií a verejného
obstarávania Ing. Effenbergerovou. Nasledovala diskusia, z ktorej vzišli nasledovná žiadosť a odporúčanie, o ktorých dal
predseda komisie hlasovať:

1. Komisia žiada o verejné prerokovanie projektu revitalizácie parčíka na Bellovej ulici
s obyvateľmi Koliby

2. Komisia žiada starostu mestskej časti a prednostu miestneho úradu, aby zabezpečovali
pravidelnú informovanosť o príprave (o zadaní, o projektovej a inžinierskej príprave), ako aj
o priebehu realizácie investičných akcií mestskej časti na zasadnutiach príslušných komisií
miestneho zastupiteľstva

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7



K bodu 13
V bode Rôzne vystúpili s podnetmi na riešenie nasledovní členovia komisie:

- Ing. Šebejová s podnetom, týkajúcim sa parkovania na Záborského ulici. Dohodlo sa, že situáciu bude riešiť priamo
na mieste s pracovníkmi Referátu dopravy a cestného hospodárstva.

- p. Volf s nasledovnými podnetmi:

1. Vybudovanie priechodu pre chodcov za tunelmi v smere na Kolibu aj na jeho pravej strane, ako bol priechod aj v
minulosti

2. Zrušenie státia pre taxi a rozšírenie chodníka oproti vyústeniu tunelov, aby sa tam dalo prejsť okolo lámp a stĺpov
3. Vybudovanie priechodu cez križovatku ulíc Jaskový rad/Pod Strážami/Na pažiti (vybudovanie ostrovčeka pre peších

v križovatke)
4. Orezanie stromu na súkromnom pozemku, ktorý zatieňuje lampu verejného osvetlenia na rohu ulíc Jaskový rad a Pod

Strážami
5. Vybudovanie priechodu pre chodcov aj na druhej strane viaduktu pri Hlavnej stanici - križovatka ulíc Jaskový rad

a Žabotova (nutná spolupráca Starého Mesta, nakoľko chodník na druhej strane Jaskového radu je už v ich katastri)

- Mgr. Vlačiky s podnetom od obyvateľa na riešenie situácie s parkovaním v križovatke ulíc Matičná a Úradnícka, kde
kvôli nesprávne parkujúcim autám nedokáže prejsť vozidlo OLO a obyvateľom tak nie je zabezpečený odvoz smetí.
Navrhnuté bolo umiestnenie stĺpikov na okraj chodníkov v tejto križovatke, avšak v blízkej dobe sa chystá projekt
zmeny dopravnej obsluhy tohto územia (zjednosmernenie Úradníckej), čiže riešilo by sa to v rámci tohto projektu.

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r.

        predseda komisie DŽPaOVP

Ing. Zuzana Zbončáková v. r.

zapisovateľka komisie DŽPaOVP


