
Z á p i sni c a č. 6 /2012
zo spoločného rokovania členov

komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,
a

komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy,
ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 6. 2012

KOMISIA DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTV A MESTSKEJ ČASTI BA TIS LA VA - NOVÉ MESTO

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

MČBNM
3. Príprava areálu KUCHAJDA na leto 2012
4. Rôzne

K bodu 1: Otvorenie
Rokovanie otvorila predsedníčka Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné
systémy MZ MČ BNM Dagmar Arvayová. Prítomní členovia obidvoch komisií jednohlasne
odsúhlasili program rokovania.
Hlasovanie - Komisia DŽPaOVP
Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa : O Proti: O

K bodu 2 : Materiály na rokovanie MR MČ BNM a MZ MČ BNM - neboli predložené
materiály.

K bodu 3:
Príprava areálu Kuchajda na leto 2012
Informáciu podali zástupcovia EKO-podniku VPS Ing. Molnár - riaditeľ a p. Štepianska.
Všetky lavičky okolo jazera Kuchajda sú opravené. Rekonštruované boli 2 fontány. Pracuje sa
na tom, aby všetky kontajnery boli kryté. EKO-podnik VPS dôsledne sleduje, aby boli
využívané plochy areálu v rozsahu ako sú prenajaté. Plošne boli zaznamenané sťažnosti
na majiteľov psov a cyklistov. V štádiu riešenia sú problémy s parkovaním zo strany
LAKESIDE PARK-u.

Ing. Hanulík, p. Priečinská a ďalší oboznámili komisie s prípravou Kultúrneho leta 2012.
XXL ročník Kultúrneho leta bude otvorený 23.6.2012 s programom rozdeleným do dvoch
blokov. Prvá časť je zameraná hlavne na deti / 15.00 - 18.00 hod.!, druhá časť predstavuje
hlavný program otvorenia Kultúrneho leta /18.15 - 23.00 hod.!.
Od otvorenia Kultúrneho leta sa budú konať každú sobotu na Kuchajde večerné hudobné
a kultúrne podujatia. Popri tom sa budú aj na iných miestach mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto - Račianske Mýto, Partizánska lúka, Stredisko kultúry Vajnorská 21, konať rôzne
sprievodné kultúrne a športové podujatia.

Spoločné rokovanie komisií uzatvorila p. Arvayová.
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Prítomní členovia komisie DŽPaOVP vykonali s p. Štepianskou obhliadku celého areálu
KUCHAJDA, na základe ktorej odporúčajú:
1. Vyzvať vlastníka resp. správcu pozemku I ihrisko pri areáli Interi susediaceho
s areálom Kuchajda, na zjednanie nápravy, nakoľko na predmetnom pozemku
susediaceho ihriska je skladovaná pokosená tráva, odkial' sa šíri zápach. /Bolo už
avizované aj pani poslankyňou Arvayovou.l

2. Realizovať náhradnú výsadbu v areáli Kuchjda zo strany Tomášikovej ulice.

3. Zaradiť do údržby EKO - podniku VPS živý plot zo strany Vajnorskej ulice.

K bodu 4 : Rôzne
4.1 - Komisia DŽPaOVP odporúča zamerat' zvýšenú pozornost' Mestskej polície
na miesta, na ktorých budú prebiehať akcie Kultúrneho leta.

4.2 - Komisia DŽPaOVP odporúča upozornit' vlastníka resp. správcu pozemku -
parkovisko pred štadiónom Inter od Trnavskej ul. na dodržiavanie čistoty a poriadku.

Rokovanie komisie DŽPaOVP uzatvorila Ing. Jánošová, predsedníčka komisie.

Ing. Anna Jánošová, V.r.
predsedníčka komisie DŽPaOVP
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Zapísala: Ing. Náglová, tel. 49 253 372


