
    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 15. januára 2020 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 0 / 202 0  
 

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

                                                                                   14. januára 2020 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh na schválenie VZN MČ B-NM č. ...../2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti   
    MČ B-NM a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 
3. Návrh VZN MČ B-NM č. ..../2020 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov  
    vo vlastníctve MČ B-NM 
4. Návrh na schválenie návrhu darovacej zmluvy 
5. Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov 
6. Návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2020 - 2022 
7. Informácia o postupe pri spustení pilotného projektu regulovaného parkovania v MČ B-NM 
8. Informácia o budovaní parkovacích plôch vo štvrti Dimitrovka 
9. Návrh nájomnej zmluvy s OZ Odyseus ohľadom umiestnenia kontajnera na použité striekačky na Trnavskom mýte 
10. Rôzne 

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

Hlasovanie o bodoch 
programu: 

PRÍTOMNÍ: 6  

 ZA: 6   
 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.    
  

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6  
 ZA: 6   

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6  
 ZA: 6   

 
 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok. Na prerokovaní tohto bodu boli prítomní 
občania zo Zátišia, ktorí predložili nasledovné pripomienky a žiadajú, aby sa nimi miestny úrad zaoberal : 
1. návrat k stavu pred vyznačením cyklotrasy s tým, že trasa môže byť vedená po Riazanskej alebo Odborárskej a Nobelovej     
    ulici 



 
2. vyznačiť legálne parkovacie miesta po celej dĺžke Zátišia (južná strana medzi domami 19 až 51) 
3. ulicu Zátišie v časti do križovatky s Halašovou po križovatku s Tetmayerovou ulicou využívať ako jednosmernú, pričom   
    premávka by bola vedená v smere od Halašovej na Tetmayerovu ulicu (zároveň by bolo vhodné na časti Pluhovej ulice  
    medzi týmito dvoma ulicami zaviesť obojsmernú premávku) 
4. vybudovať parkovacie miesta pozdĺž ulice na severnej strane na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti 
5. preložiť cyklotrasu na Odborársku a Nobelovu ulicu s logickým napojením na integrovanú dopravu (stanica Predmestie)  
    a na cyklotrasu vedúcu do Rače 
6. preložiť cyklotrasu na Riazanskú ulicu, kde by z väčšej časti mohla byť vedená v páse zelene a riešením by sme sa priblížili  
   riešeniu zo svetových metropol 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7  
 ZA: 7   

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7  
 ZA: 7   

 
 
K bodu 6 
Komisia prerokovala materiál a odporučila prerokovať ho na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7  
 ZA: 7   

 
 
K bodu 7 
Komisia zobrala informáciu na vedomie.  
 
 
K bodu 8 
Komisia zobrala informáciu na vedomie. 
 
 
K bodu 9 
Komisia prerokovala návrh nájomnej zmluvy a odporučila MZ schváliť ho s nasledovnými pripomienkami v Článku V. 
Práva a povinnosti : 
5. Nájomca je povinný okolo kontajnera do každej strany a to v rozmedzí 3 m od každej zo stien kontajnera udržiavať čistotu a 
poriadok. Nájomca zodpovedá za taký odpad vzniknutý v spomenutom rozmedzí kontajnera, ktorý súvisí s obsahom 
kontajnera (použité injekčné striekačky) alebo nesprávnym zaobchádzaním s kontajnerom. 
 
6. Nájomca je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie obsahu kontajnera, ako aj dočisťovanie okolia kontajneru od injekčných 
striekačiek v intervale najmenej jedenkrát týždenne, pričom v prípade zaznamenania zvýšeného znečistenia injekčnými 
striekačkami sa nájomca zaväzuje zabezpečiť dočistenie, ako aj vyprázdnenie kontajnera najneskôr do 3 dní od nahlásenia na 
základe telefonickej požiadavky pracovníkom oddelenia ŽP a ÚP mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo prenajímateľa. 

8. vypúšťa sa  
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7  
 ZA: 7   

 
 
 
 

 
 

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

        predseda komisie DŽPaOVP 
Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 



 
 

 
 


