
    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 11. júna 2020 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 5 / 202 0  
 

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

                                                                                      9. júna 2020 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Návrh zmeny Úplného znenia zásad poskytovania finančnej výpomoci obyvateľom MČ B-NM schválených MZ 

MČ B-NM dňa 17.3.2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV., schválenej MZ MČ B-NM dňa 
16.6.2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14.2.2012 uznesením MZ MČ B-NM č. 9/19 

3.        Návrh na tretiu zmenu rozpočtu MČ B-NM 
4.        Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a reálnom vyznačení parkovacích miest v pilotnej   
           zóne MČ B-NM 
5.        Informácia o šírení kontaminovaných podzemných vôd z enviromentálnych záťaží v areáli Istrochemu 
6.        Rôzne 
          

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

Hlasovanie o bodoch 
programu: 

PRÍTOMNÍ:  7 

 ZA:  7 

 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou – materiál komplexne prepracovať vrátane 
príspevkov na stravovanie a ostatných príspevkov v sociálnej oblasti.    
  

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  8 

 ZA:  7 

 ZDRŽAL SA: 1 

 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou – doplniť informácie o chate Ekopodniku - o jej 
súčasnom stave, využívaní v minulosti a víziách do budúcnosti, ďalej informáciu o objednávke kanalizácie Ekopodniku 
z 12/2019 za 1 300 €.  
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  8 

 ZA:  7 

 ZDRŽAL SA: 1 

 
K bodu 4 
Členovia komisie zobrali informáciu na vedomie, žiadajú doložiť zápisnicu zo stretnutia s Magistrátom dňa 08.6.2020. 
 



 
 
 
K bodu 5 
Informáciu prezentoval predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. a  predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal vzápätí 
hlasovať: 
Komisia DISŽPaOVP žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, aby  

a) požiadal ministra životného prostredia o bezodkladné začatie geologického prieskumu, ktorý overí rozsah rozšírenia 
kontaminovaných podzemných vôd z environmentálnych záťaží v areáli Istrochemu a jeho blízkom okolí 
a o podniknutie krokov k zabezpečeniu začatia procesu odstránenia týchto envirozáťaží 

b) preveril, či organizácie patriace pod mestskú časť(EKO-podnik VPS, základné školy, škôlky a pod.) v širšom okolí 
areálu Istrochemu nemajú a nepoužívajú studne. V prípade, že áno, tak žiadame o bezodkladné vykonanie 
podrobného rozboru vody z týchto studní, ktorý bude zameraný na detekciu kompletného spektra možných 
kontaminantov 

c) zabezpečil bezodkladné informovanie obyvateľov štvrtí Mierová kolónia, Dimitrovka, Bojnická, že v záujme ich 
zdravia a životov nie je vhodné používať vodu zo studní na pitie a ani na polievanie záhrad a to až do okamihu, kedy 
vykonaný geologický prieskum nedokáže opak 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  8 

 ZA:  8 

    
     
 
K bodu 6 

- predseda komisie požiada Ing. Trnavského a Ing. Blahu o analýzu 3 návrhov zmeny organizácie dopravy na Zátiší 
- predseda komisie požiada odd. IaVO o oslovenie Slovenskej správy ciest so žiadosťou o vypracovanie diagnostiky 

vozoviek Lamanského, Sreznevského, Záborského, Lombardiniho, Halašovej a Semianovej 
- komisia žiada Ekopodnik o informáciu, ako bude zabezpečená letná kúpacia sezóna na Kuchajde    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

        predseda komisie DŽPaOVP 
Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


