
    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. novembra 2019 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  8 /2 019  
 

z pracovného rokovania Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré     
sa konalo dňa 

                                                                                   12. novembra 2019 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1 Otvorenie 
2 Návrh na schválenie VZN MČ B-NM č. ...../2019 z ...... 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
3 Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 08/27 prijatého na zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 25.06.2019 
4 Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií MZ MČ B-NM na rok 

2020 
5 Návrh na voľbu kandidátov do funkcie Okresného súdu Bratislava III 
6 Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov 

vo vlastníctve MČ B-NM 
7 Návrh VZN MČ B-NM o miestnych daniach na území MČ B-NM 
8 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2020  
9 Rôzne 

 
 

K bodu 1 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. Členovia komisie sa na jej začiatku dohodli 
o vyradení bodu 2 kvôli jeho zaradeniu na spoločné rokovanie všetkých komisií dňa 12.11.2019 o 17,00 hod. Tým pádom sa 
posunulo poradie ostatných prerokovávaných bodov.  
 

Hlasovanie o bodoch 
programu: 

PRÍTOMNÍ: 5  

 ZA: 5   
 
Upravený program: 
 

2 Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 08/27 prijatého na zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 25.06.2019 
3 Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií MZ MČ B-NM na rok 

2020 
4 Návrh na voľbu kandidátov do funkcie Okresného súdu Bratislava III 
5 Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2019 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov 

vo vlastníctve MČ B-NM 
6 Návrh VZN MČ B-NM o miestnych daniach na území MČ B-NM 
7 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2020  
8 Rôzne 

 
 
K bodu 2 

Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5  
 ZA: 5   

 
 



 
 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou – navrhla zmenu termínov nasledovných 
zasadnutí : Miestneho zastupiteľstva z 11.02 na 04.02.2020 
                   Komisií MZ z 31.08 – 02.09 na 07. – 09.09.2020 
                   Miestnej rady z 08.09 na 16.09.2020 
                   Miestneho zastupiteľstva z 22.09 na 29.09.2020  
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7  
 ZA: 7   

 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7  
 ZA: 4   
 ZDRŽALI SA: 3  

 
 
K bodu 5 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou – doplniť zoznam predaných bytov a ateliérov od 
roku 2010 
 

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

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7  
 ZA: 7   

 
 
K bodu 7 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou – do plánu kontrolnej činnosti doplniť bod č. 5 – 
Kontrola zamestnancov Miestneho úradu BA-Nové Mesto, ktorí vykonávali/jú svoju činnosť na dohodu od r. 2017 /zoznam, 
náplň práce, termíny, odmeny, plnenie úloh/.  
 
 

 
 
K bodu 8A 
Komisia žiada odd. investícií a verejného obstarávania /IVO/ o predloženie žiadosti o osadenie zvislého a vodorovného 
dopravného značenia  na Magnetovej ul. a v okolí Mierovej kolónie na Operatívnu komisiu pre určovanie dopravných značiek 
a dopravných zariadení magistrátu /podklady sú v prílohe/  
 
 
K bodu 8B  
Komisia žiada odd. IVO o predloženie žiadosti o osadenie žltého blikajúceho semafora kvôli cyklistom pri obytnom súbore 
Urban Residence na Račianskej ul. na Operatívnu komisiu pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení 
magistrátu  
 
K bodu 8C 
Komisia žiada pána starostu o zabezpečenie zníženia intenzity osvetlenia pútačov umiestnených na fasáde obchodného centra 
„VIVO!“ na Vajnorskej ul. 
 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8  
 ZA: 8   



 
 
 
 
 
 
K bodu 8D 
Komisia žiada odd. IVO o riešenie nasledovných podnetov v lokalite ulice Jaskový rad /foto v prílohe/ : 

1. Vybudovanie priechodu pre chodcov pri viadukte smerom na Kolibu aj na druhej strane /ako bol predtým priechod/ 
2. Zrušenie stanovišťa taxíkov pri viadukte smerom na Kolibu a rozšírenie chodníka /aby sa dalo prejsť okolo lámp/ 
3. Vybudovanie priechodu na križovatke Jaskový rad/ Pod Strážami / Na Pažiti  
4. Vybudovanie priechodu pre chodcov cez ulicu Jaskový rad pri viadukte pri Hlavnej stanici aj na jeho druhej strane 
5. Vyriešenie nelegálneho parkoviska a áut zasahujúcich na chodník (Jaskový rad č. 185 a 187 ) 

https://goo.gl/maps/z1GUXxQrU2vbCR4FA 

 
 
Prílohy 

- Žiadosť a návrh zmeny dopravného značenia 
- Foto Jaskový rad 3 x  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

         Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r. 

        predseda komisie DŽPaOVP 
Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


