
    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 16. marca 2022 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  3 0 / 202 2  
 

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

                                                                                   15. marca 2022 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení spádových 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného 
príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách  

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým 
sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým 
sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava 

6. Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2026 
8. Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO-podniku. 
9. Návrh na prijatie úveru  
10. Návrh na vyhlásenie ideovej súťaže na ďalšie využitie miesta, na ktorom sa nachádza pozostatok stavby 

Snežienka, súpisné číslo 14302, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 19614/6, na ulici Cesta Mládeže, 
Bratislava 

11. Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a. s. o zámenu 
pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viac účelovým využitím 

12. Rôzne 
 
 
K bodu 1 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. Dal hlasovať o schválení programu.  
 

Hlasovanie o bodoch 
programu: 

PRÍTOMNÍ:  6 

 ZA:  6 

 
K bodu 2 
Komisia prerokovala materiál a odporučila ho MZ schváliť s pripomienkou - doplniť o vizuálne zobrazenie obvodov 
  

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6  
 



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

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6  
 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala materiál a odporučila ho MZ schváliť bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6  
 
K bodu 5 
Komisia prerokovala materiál a odporučila ho MZ schváliť bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 6 

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

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6  
 
K bodu 7 
Komisia prerokovala materiál a odporučila ho MZ schváliť bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6  
 
K bodu 8 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pozmeňujúcim návrhom –  po vypršaní zmluvy s herňou v Tržnici, 
funkciu „herňa“ treba vylúčiť zo zoznamu účelov nájmov. Materiál doplniť o zoznam súčasných nájomcov /prevádzok/.  
  

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6  
 
K bodu 9 
Komisia prerokovala materiál a neodporučila MZ ho schváliť.   

 
PRÍTOMNÍ: 

 
6 

ZA:  2  
ZDRŽALI SA: 4 

 
K bodu 10 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pozmeňujúcim návrhom – v bode A – zverejnenie výzvy 
obyvateľom MČ B-NM, aby doručili návrhy na dočasné využitie predmetného územia.  
 

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6  

 
K bodu 11 
Komisia prerokovala materiál a neodporučila ho MZ schváliť /materiál treba podrobnejšie spracovať/.   

 
PRÍTOMNÍ: 

 
7 

PROTI:  1  
ZDRŽALI SA: 6 

 



 
 
 
K bodu 12 
Členovia komisie debatovali o vytvorení 6 pracovných skupín vo veci PHSR a o návrhu vedúcich týchto pracovných skupín.  
 
 
 
 
 
 

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

predseda komisie DŽPaOVP 

Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 
 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


