
    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 23. apríla 2020 
 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 3 / 202 0  
 

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

                                                                                   21. apríla 2020 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  
3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020   
4. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy  

5. Rôzne 
 

 
K bodu 1 
Hlasovania per rollam sa zúčastnili všetci poslanci a odborníci.      
 

Hlasovanie o bodoch 
programu: 

PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:   9 

 
 
K bodu 2 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:  8 

 ZDRŽAL SA: 1 

 
 
K bodu 3 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:  1 

 PROTI: 1 

 ZDRŽALI SA: 7 

 
 
K bodu 4 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:   8 

 ZDRŽAL SA: 1 

 
 
 



 
 
Pripomienky: 
 
Mgr. Martin Vlačiky 
Pripomienka k bodu 3 – chýba viac informácií a odpovede na otázky. 
Pripomienka k bodu 4 -  zvýšiť frekvenciu odvozu sáčkového zberu triedeného odpadu z rodinných domov z 1x mesačne na 1x 
týždenne.  
Ing. arch. Peter Vaškovič 
Pripomienky k bodu 3 : 

- Pre podporu zmien bežného rozpočtu žiadam vysvetliť nasledujúce položky – Všeobecný materiál, Všeobecný materiál – 
korona vírus, Všeobecné služby – korona vírus, Všeobecný materiál, Všeobecné služby, Dohody, Energie, Odmeny. 
- Pre podporu zvýšenia rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov žiadam vysvetliť položku – poplatok za rozvoj – 
335 100,- EUR – žiadam vysvetliť/objasniť/zdokumentovať rozsah predpokladaných bežných príjmov, resp. príjmov 
z poplatku za rozvoj z investičných zámerov v roku 2020. 
- Nepodporujem zmenu rozpočtu MČ v prospech PD – DJ Vihorlarská (27 120,-EUR) – celkové riešenie investičného zámeru, 
rozsah a obsah PD nebol prezentovaný na rokovaní Komisie ÚP, U a výstavby MZ MČ BA-NM, ani na rokovaní MZ MČ BA-
NM. 
- Nepodporujem zmenu rozpočtu MČ v prospech PD – MŠ Vihorlarská (39 360,-EUR) – celkové riešenie investičného 
zámeru, rozsah a obsah PD nebol prezentovaný na rokovaní Komisie ÚP, U a výstavby MZ MČ BA-NM, ani na rokovaní 
MZ MČ BA-NM.  
 
Pripomienka k bodu 4 : 

(V. Hlava, § 14, bod 4, písmeno b) 
PIATA HLAVA 
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM 
§ 14 
(4) Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe je povinný: 
b) využívať špeciálne pre tento účel upravenú zbernú nádobu hnedej farby s objemom 240 litrov, pričom interval odvozu 

zberných nádob je jedenkrát za 7 dní v období mesiacov máj – september a jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec-apríl 

a október-november, 
 
Ing. Andrej Árva 
Pripomienka k bodu 3 – chýbajú komentáre, vysvetlenie k jednotlivým položkám. 
 
p. Vladimír Volf 
Pripomienka k bodu 2 – odstrániť “parkomaty“ 
 
Ing. Katarína Šebejová 
Pripomienka k bodu 2 - žiadam predložiť MZ rozpočet výdavkov a príjmov z parkovania, pôvodný aj upravený kvôli pandémii 
a posunu zavedenia PP. 

Pripomienky k bodu 3 - chýbajú scenáre rozpočtu, podrobnejšie informácie o príjmoch bežného rozpočtu v čase pandémie aj 
o tom, aké sú zvýšené nároky na výdavky z titulu hygieny, či v príspevkovej organizácii EKO podnik. 

Pripomienky k bodu 4 - navrhujem, aby hlavné mesto doriešilo systém zberu vianočných stromčekov, ktoré sú pohodené pri 
nádobách na triedený odpad aj viac týždňov. Tiež treba vyriešiť dočisťovanie zberných miest na triedený odpad, ktoré buď 
nemajú dostatočnú kapacitu alebo sú pravidelne preplnené z iných dôvodov (Podkolibská). Chýba signalizácia/monitoring 
preplnenia, odvozy v stanovených časových intervaloch na zabezpečenie čistoty mesta v týchto prípadoch nestačia. Nenašla 
som v návrhu. 
 
 
 
K bodu 5 
Ing. Katarína Šebejová 

1. Dovolujem si poziadat miestny urad a jeho investicne oddelenie v spolupraci so Stanom Skyvom o navrh 
riesenia parkovania pre obyvatelov ulice Zatisie po vyznaceni mestského cyklistickeho okruhu vratane 
financnych poziadaviek.  

Dna 16. 4. 2020 pisal clenom nasej komisie pan Roman Hubac z Pluhovej 66, predseda spolocenstava vlastnikov bytov. 

Vyjadril nespokojnost s tym, ako cyklotrasa ovplyvnila zivot obyvatelov na uliciach od Pluhovej po Zatisie S. Skyva vysvetlil 

panovi Hubacovi situaciu z pohladu zakonov, no bezny zivot je iny. Prosim, aby urad hladal win:win riesenie, a to aj 

v spolupraci s mestom, lebo ide o mestsky okruh. Situaciu este zhorsuje fakt, ze aj pre nastavbu v bytovom dome na Pluhovej 

12 mali vzniknut parkovacie miesta na ulici Zatisie. To je uplne nepripustne pre obyvatelov. S nadstavbou nesuhlasili a ako 

cierna stavba nakoniec bolo postavenych 36 bytov, bez parkovacich miest namiesto 12 bytov. 



 
 

 

2. Dovolujem si poziadat miestny urad a jeho investicne oddelenie, aby zdokumentovalo stav vozoviek na 
uliciach Lamanskeho, Zaborskeho, Semianova, Makovického.a naplanovalo ich opravu, hlavne výtlkov, 
prasklin a otvorených jam, ako aj prepadov pri kanalizacnych sachtach, ci znicench obrubníkov. Zaroven 
ziadam urad, aby zabezpecil co najskor diagnostiku, ktoru ponuka S. Skyva ako podklad pre rekonstrukciu 
uvedenych ulic: 

Citujem S. Skyvu: „Mestská časť má možnosť požiadať o bezodplatnú diagnostiku vozoviek daných komunikácií (vypisala 

som ulice na Zatisi), v prípade rekonštrukcie sú potrebné hlavne informácie o percentu porušenia vozovky a únosnosti 

vozovky pre správny návrh rekonštrukcie vozovky. V prípade záujmu môžem spísať žiadosť o diagnostiku vozoviek v mene 

mestskej časti. 

3. Dovolujem si poziadat miestny urad – oddelenie verejneho poriadku, aby v spolupraci s EKO podnikom 
osadil v parku nadoby na komunalny odpad, ktore sa pouzivaju pri verejnych podujatiach. Vsetko jedlo sa 
dnes vydava v plastovych obaloch, smetne nadoby na Racianskom myte nestacia. Ani jednorazove 
cistenie EKO podnikom, ktory pracuje do 15.00 a mimo vikend. Oslovila ma 19. 4. 202 pani Lucia 
Zelinkova zo Stareho Mesta tak, ako aj pana starostu, ktoremu som tiez napisala, ze jednorazove cistenie 
v dnesnej dobe pandemie nestací. Po otvoreni budu mat dalsie priestranstva rovnake problemy, Nutny je 
aj castejsi dohlad policie. Obrazk pripajam. 

4. Dovolujem si poziadat miestny urad - oddelenie verejného poriadku a investicne oddelenie o riesenie pre 
chodnik na Semianovej a poziarnu ulicku medzi Semianovou a Lamanskeho, ktoru znicil stavebnik z 
Pluhovej 17 (pekny dom). Obrazky som pripojila v zapisnici k rokovaniu 17. 3. a poslala na oddelenie 
verejného poriadku 12. 3. 2020. Zatial bez odozvy. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

        predseda komisie DŽPaOVP 
Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


