
    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 20. marca 2020 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 2 / 202 0  
 

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

                                                                                   17. marca 2020 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 1/20107 zo dňa 14.02.2017 o miestnom 

poplatku za rozvoj na území MČ B-NM v znení  VZN MČ B-NM č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za 
rozvoj na území MČ B-NM 

3. Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady 
4. Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta 
5. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020 
6. Návrh na zmenu rozpočtu  MČ B-NM na rok 2020 
7. Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska kultúry B-NM  na rok 2020 
8. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom    

            MČ B-NM a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 
9. Návrh na vyhotovenie protestu prokurátora vo veci VZN MČ B-NM č. 8/2019 zo dňa   
     05.112019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017 
10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, Bratislava, IČO 48 136 646 

       11. Rôzne 
 

K bodu 1 
Hlasovania mailom sa zúčastnili všetci poslanci a odborníci.      
 

Hlasovanie o bodoch 
programu: 

PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:   9 

 
 
K bodu 2 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:  9 

 
 
K bodu 3 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:  7 

 PROTI: 1 

 ZDRŽAL SA: 1 

 
K bodu 4 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:   4 

 PROTI: 3 

 ZDRŽALI SA: 2 



 
 
K bodu 5 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:  8 

 ZDRŽAL SA: 1 

 
 
K bodu 6 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:   1 

 PROTI: 1 

 ZDRŽALI SA:  7 

 
 
K bodu 7 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 PROTI:   5 

 ZDRŽALI SA:  4 

 
 
K bodu 8 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:   9 

 
 
K bodu 9 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:   5 

 PROTI: 1 

 ZDRŽALI SA: 3 

 
 
K bodu 10 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:   1 

 PROTI:  7 

 ZDRŽALI SA: 1 

 
 
K bodu 11 
Návrhy a pripomienky pána Volfa:  
Bod. A) 

1. Vybudovanie priechodu pri viadukte na Kolibu aj na druhej strane ako bol predtým priechod 
2. Zrušenie státia pre taxi a rozšírenie chodníka, aby sa dalo prejsť okolo lámp 
3. Vybudovanie priechodu na križovatke Jaskový rad/ Pod strážami / Na Pažiti 
4. Vybudovanie priechodu pri viadukte k stanici a na druhej strane 
5. Vyriešenie nelegálneho parkoviska a áut zasahujúcich na chodník (Jaskový rad 185 a 187) 
 

Bod. B) 
Prosím o predloženie podkladov, ako sa bude rekonštruovať, dorábať, opravovať cesta Tupého a jej priľahlé ulice spojené s 
výstavbou v danej lokalite aj s časovými horizontami realizácií. 
 
Bod. C) 
Na konci Jeséniovej ulice pri stavbe Gansberg bola dohoda zo stavebníkom, že vybuduje chodník a upraví sa zastávka MHD 
plus ďalšie úpravy, k dnešnému dňu nie je vidno žiaden posun, preto by som chcel poprosiť o informáciu, čo má stavebník ešte 
dokončiť a v akých časových horizontoch, príp. aké dokumenty mu chýbajú, aby tak začal konať. 
 



 
Bod. D) 
Viacero problémov na ulici Cesta na Kamzík (ďalej len CnK) 
1. permanentné znečistenie CnK spôsobené podpovrchovými a splaškovými vodami z domov: 
a) 37B 
b) kanál pod 37B – treba zistiť ku ktorému domu patri 
c) 19 – tzv. lagúna 
d) ? (15) – tzv. vodopád – treba zistiť ku ktorému domu patri 
c) 11 A – drenážna zdrž – poškodenie cesty 
(vie o tom Odb. životného prostredia MČ NM ale dlhodobo nekoná, existoval projekt verejnej kanalizácie od roku 2008 sa ale 
nič sa nepohlo) 
 
2. spodná voda vyvierajúca pred domom č. 7 – voda poškodzuje asfaltový povrch, kanalizačné vpusty sú zanesené a nečistia 
sa. Pri zamrznutí vody vzniká nebezpečný povrch cesty. Pri mrazoch zamŕza voda v okolí BD.  
— po mnohých urgenciách opravené výtlky. Tečúcou vodou sa však stále situácia opakuje a pokiaľ nebude vyriešený problém 
vytekajúcej zdrže a zdrojov podpovrchových vôd bude sa situácia stále opakovať. Riešením by mal byť návrh komplexného 
riešenia odvedenia alebo regulácie vôd, ochrany pred zanášaním (lístie, piesok) rigolov, kanalizačných vpustí a pod.  
 
3.  po realizácii SUPTEL (optické pripojenie) zostala poškodená verejná komunikácia pred bytovým domom 5/A,B,C 
(rozhranie asfalt – betón). Napriek reklamáciám a žiadostiam na MČ tieto diery neboli opravené 
 
4. z okolitých RD (prioritne Cesta na Kamzik párne čisla 6 – 18, bytové domy na Boskovičovej – záhrada je v dotyku s CnK 2 
– 8, Sudová ul., a domy na Guothovej 10 – 14, L. Dérera 12, 16, 18, 20, ktoré majú záhradu končiacu na CnK) dochádza 
permanentne k znečisťovaniu okraja cesty biologickým odpadom zo záhrad 
 
5. a) smetisko–skládka v lese končí na Vidlicovej ul. hneď vedľa rozostavaného domu – nahlásené v roku 2015 – správcom sú 
Mestské lesy 
b) smetisko v okolí pozemku CnK 26 – horáreň – upozorniť majiteľa a požiadať o odstránenie (bezdomovci) 
c) oficiálne miesta pre separovaný odpad je potrebné vyčistiť, ohradiť a vymedziť ich stavebnou konštrukciou, aby 
nedochádzalo k neobmedzenému znečisťovaniu okolia 
 
6. údržba lesa – šetrné odstránenie rizikových stromov a ich nahradenie, koncept výsadby zameraný proti zosuvu pôdy 
 
7. kanalizačná prípojka z horných novobudovaných domov na Vidlicovej, bola napriek našej snahe realizovaná „bezohľadne“. 
Keďže výstavba pokračuje, žiadame MČ o urgenciu dať to do poriadku 
 
8. znovuotvorenie priechodu CnK – Guothova 

 
9. začlenenie výhybní do kategórie ciest, aby boli udržiavané a vozidlá, ktoré tam neoprávnene parkujú pokutované, osadenie 
značky zákaz státia z oboch smerov 
 
Pani Ing. Šebejovej, PhD.: 
Bod  E) 
1. V spolupráci odd. IaVO s Ing. Skyvom vypracovať návrh riešenia parkovania pre obyvateľov ulice Zátišie po vyznačení 
mestského cyklistického okruhu, vrátane finančných požiadaviek. 
2. Zdokumentovanie stavu vozoviek na uliciach Lamanského, Záborského, Semianova, Makovického a naplánovanie ich 
opravy, hlavne výtlkov, prasklín, zničených obrubníkov a otvorených jám, ako aj prepadov pri kanalizačných šachtách /odd. 
IaVO/. 
3. Riešenie pre chodník na Semianovej a požiarnu uličku medzi Semianovou a Lamanského, ktorú zničil stavebník z Pluhovej 
č. 17 /odd. VP a IaVO/.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

        predseda komisie DŽPaOVP 
Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


