
KOMISIA DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BATIS LAV A - NOVÉ MESTO

I

Z á P is nic a č. 8/2011
z rokovania členov komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,

ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 11. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie Miestnej rady MČ BNM a Miestneho zastupiteľstva

MČ BNM - menovite uvedené v zápisnici
3. Operačný plán zimnej údržby na sezónu 2011/2012
4. Rôzne

K bodu 1 Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Jánošová. Prítomní
členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program.
Hlasovanie
Prítomní: 4 Za: 4 Zdržali sa : O Proti : O

K bodu 2 : Materiály na rokovanie MR MČ BNM a MZ MČ BNM

2.1 - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2012
Uznesenie
8/2.1 - Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM
s pripomienkami:
a) Program 4 - Ekonomická oblasť bod 3 - cestná doprava
- nepoužívať v texte výraz "cesty" ale "miestne komunikácie III. a IV. triedy"
- objasniť vyfinancovanie súpisných čísel a sanitárnej služby v bode - cestná doprava

b) Komisia odporúča zabezpečiť Pasport komunikácií
Hlasovanie
Prítomní: 4 Za: 4 Zdržali sa : O Proti: O

2.2 - Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie
a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS
Uznesenie
8/2.2 - Komisia sa kladne vyjadrila k materiálu. Odporúča do budúcnosti vypracovať
koncepciu, ako ďalej s TRŽNICOU na Šancovej ul.l12 v Bratislave.
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM - bez pripomienok.
Hlasovanie
Prítomní: 4 Za: 4 Zdržali sa : O Proti: O

2.3 - Návrh ČASOVÉHO HARMONOGRAMU zasadnutí Miestnej rady, Miestneho
zastupiteľstva a komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto na rok 2012
Uznesenie
8/2.3 - Komisia odporúča materiál prepracovať.

2.4 - Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na l. polrok 2012
Uznesenie
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8/2.4 - Komisia berie materiál na vedomie.

2.5 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území MČ BNM,
ktorým sa mení a dopÍňa VZN MČ BNM č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 v znení VZN MČ
BNM č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005, VZN MČ BNM č. 2/2007 zo dňa 10.4.2007, VZN MČ
BNM č. 3/20007 zo dňa 11.12.2007, VZN MČ BNM č. 22/2008 zo dňa 16.12.2008 a VZN
MČ BNM č. 3/2009 zo dňa 22.4.2009 na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Uznesenie
8/2.5 - Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM - bez
pripomienok.
Hlasovanie
Prítomní : 4 Za : 4 Zdržali sa : O Proti : O

K bodu 3: Operačný plán zimnej údržby na sezónu 2011/2012
Komisia berie materiál na vedomie s pripomienkami:
- vypracovať pasport miestnych komunikácii III. a IV. triedy, ako podkladový materiál

pre Operačný plán zimnej údržby;
- rozšíriť textovú časť, uviesť cestný zákon č.13511961 Zb. v znení neskorších predpisov .•

K bodu 4: Rôzne

Mgr. Kocsis - veliteľ Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Okrskovej stanice Nové Mesto, predložil správu o plnení úloh vyplývajúcich zo Zápisnice Č.

6/2011 z rokovania členov komisie DŽPaOVP MZ MČ BNM, ktoré sa uskutočnilo 19.9.2011
a o zistených udalostiach od 20.9.2011 do 20.11.2011:

K bodu 3.1 - znečisťovanie životného prostredia, Rešetkova ul.
Celkovo bolo vykonaných 52 kontrol, počas ktorých hliadky mestskej polície nezistili
porušenie VZN č.2/2008 MČ BNM.

K bodu 3.2 - Sibírska ul., hluk spôsobovaný psami pn venčení, nedodržiavanie VZN
č.3/20 1O o podmienkach držania psov
Celkovo bolo vykonaných 27 kontrol, počas ktorých sa nepotvrdila sťažnosť p. Belešovej.
Pri kontrolách bolo zistených 16 porušení zákonných ustanovení a VZN iného charakteru,
ktoré príslušníci mestskej polície riešili.

K bodu 3.4 - neobývaný objekt na rohu ulíc Račianska a Ormisova, v ktorom sa zdržiavajú
podozrivé osoby
Počas policajnej akcie zameranej na neprispôsobivé osoby bol okrem iných objektov
skontrolovaný aj uvedený objekt - rodinný dom, ktorý bol uzamknutý. V zmysle §11
zák.č.56411991 Zb. o obecnej polícii na "Oprávnenie otvoriť dom" neboli zákonné dôvody
na otvorenie a vstúpenie do domu.

Ing. Anna Jánošová, v.r.
predsedníčka komisie DŽPaOVP

r
Zapísala: Ing. Náglová ~ \
Nasledujúce zasadnutie k~misie DŽPaOVP podl'a plánu sa uskutoční dňa 12.12.2011.



Mgr. Marek Bobák

PREZENČNÁ LISTINA
zo zasadnutia

KOMISIE DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU
dňa 21. 11. 2011

Členovia komisie - poslanci

Ing. Anna Jánošová - predsedníčka .

MUDr. Pavol Dubček

Ing. Branislav l Cf' '.--"Feješ ~:.: RA.~~P ~..: .

Ing. Oľga Nemetzová .
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