
    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. mája 2020 
 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 4 / 202 0  
 

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

                                                                                   19. mája 2020 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
1.  Otvorenie 
2.  Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019 
3.  Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer, v znení neskorších zmien a doplnkov 
4.  Informácia o pozemkoch v správe MČ Bratislava-Nové Mesto nachádzajúcich sa v Bratislave na Krahulčej ulici 
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:  9 

 
 
K bodu 3 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  9 

 ZA:  9 

 
 
K bodu 4 
Členovia komisie zobrali informáciu na vedomie. 
 
K bodu 5 
Ing. Katarína Šebejová 

1. NOVE: Dovolujem si poziadat miestny urad a investičné oddelenie, aby v spolupráci so Stanom Skyvom 
do pripomienok k návrhu zadania územného plánu zony Zátišie – Hattalova spracoval pripomienky 
ohľadom dopravného riešenia, ktoré S. Skýva na Zátiší navrhuje. 

Dňa 9. 5. 2020 S. Skýva ďalej napísal: „Zároveň v súčasnosti prebieha tvorba zadania (alebo priamo tvorba) územného plánu zóny pre Zátišie, v ktorom by 
doprava mal byť poriešená. Bolo by vhodné zodpovednému oddeleniu predostrieť nejaké návrhy, prípadne aspoň okrajové podmienky zadania, rovnako by 
tieto návrhy mal podávať niekto s väčšou kompetenciou a hlavne váhou hlasu (oddelenie dopravy, komisia dopravy), nie referent na čiastkový úväzok pre 
cyklistiku.“ 

 



 
2. NOVE: Dovolujem si poziadat miestny urad, oddelenie verejneho poriadku a investicné oddelenie o navrh 

riesenia pre vnútroblok Robotnícka–Plzenska. Staznosti JUDr. Ivan Budinský 

3. TRVA: 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. 

Uvedené 22. 04. 2020 – odozva len S. Skyva a S. Winkler 

20.05.2020: Dňa 5. 5. 2020 prebehlo stretnutie – R. Hubač, S. Winkler a S. Skyva. Riesenie je osobitne pre Pluhovu ulicu - gescia S. Winkler a pre ulicu 
Zátišie – gescia K. Šebejová. Osobitne riešenie je navrhol S. Skyva dna 9. 5. 2020 a uviedol, že „mesto rieši Pluhovú "z donútenia", lebo Krajský dopravný 
inšpektorát si dal podmienku, že táto časť musí byť vyriešená, kým povolí množstvo iných riešení po celom meste. Nutná zmena dopravy na Zátiší tak, aby bolo 
možné vyznačiť parkovanie na Zátiší a na Hattalovej, je zjednosmerniť obidve ulice, alebo ich časti a do ušetreného pruhu namaľovať parkovanie vo 
vozovke.“ Návrhy spracuje a pošle nám ich na odbornú diskusiu, na základe ktorej by sa mal objednať dopravného značenia. 

Pôvodné - 22.04.2020: 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. 

4. TRVA: 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.  

Uvedené 22. 04. 2020 - zatiaľ bez odozvy 

Pôvodné – 22.04.2020: 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. 

5. TRVA: 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. Uvedené 22. 04. 2020 – zatiaľ bez odozvy 

6. TRVA: 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.  

Uvedené 22. 04. 2020 - zatial bez odozvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

        predseda komisie DŽPaOVP 
Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


