
 KOMISIA  DOPRAVY,  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A  OCHRANY  VEREJNÉHO  PORIADKU 
MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA  MESTSKEJ  ČASTI  BATISLAVA – NOVÉ  MESTO 

 
Z á p i s n i c a  č. 4 / 2011 

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  16. 5. 2011 

 
Prítomní :  podľa  prezenčnej listiny 
 
Program :  1. Otvorenie 
                    2. Materiály na rokovanie Miestnej rady MČ BNM  a Miestneho zastupiteľstva  
                        MČ BNM   
                    3. Príprava areálu KUCHAKDA na leto 2011             
                    4. Rôzne 
 
K bodu 1 :  Rokovanie otvorili a viedli predsedníčka Komisie dopravy, životného prostredia 
a ochrany verejného poriadku MZ MČ BNM Ing. Anna Jánošová a predsedníčka Komisie    
pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM Dagmar Arvayová. 
Privítali členov komisií a hostí, vzájomne ich predstavili. Prítomní členovia komisií 
jednohlasne odsúhlasili program rokovania. 
Hlasovanie – Komisia DŽPaOVP 
Prítomní : 3              Za : 3                            Zdržali sa : 0                      Proti : 0 
 
 
K bodu 2 : Materiály na rokovanie MR MČ BNM a MZ MČ BNM 
 
2.1 – Postup pri jednotlivých formách oceňovania občanov mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto  - pripomienkovanie materiálu 
Uznesenie 
4/2.1 – Komisia mala k predloženému „Postupu“ schválenému v  r. 1995 a podpísanému 
starostom Ing. Frimmelom viaceré pripomienky, najmä: 
- Čl.1, bod 4 a čl. 2, bod 1- Udelenie ceny Mestskej časti BNM cudziemu štátnemu 
príslušníkovi – mali by to byť občania, žijúci alebo pracujúci na území MČ BNM, ktorí        
sa výrazným spôsobom pričinili o rozvoj MČ BNM; 
-  Čl. 1, bod 6 – Zriadenie Komisie pre udeľovanie Čestného občianstva a Ceny MČ BNM – 
zvýšenie počtu komisií  MZ MČ BNM; 
-  Čl. 2, bod 2 – Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj MČ BNM – posúdenie zásluhovosti 
prináleží len starostovi; 
-  Čl. 2, bod 5 – Ocenenie Verejné uznanie sa udeľuje sporadicky, členovia komisií navrhujú 
raz ročne. 
Členovia komisie po  prerokovaní „Postupu“  navrhujú nerozdrobovať zámer oceniť 
osobnosti za vynikajúci prínos pre rozvoj MČ a uskutočniť udeľovanie ocenení raz ročne      
na spoločnom slávnostnom podujatí na vysokej kultúrno – spoločenskej úrovni . 
Komisia považuje „Postup“ za pracovný návrh a odporúča po zakomponovaní pripomienok 
pripraviť nový návrh s platným dátumom a menom súčasného starostu. 
Hlasovanie – Komisia DŽPaOVP 
Prítomní :  3                Za : 3                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0 
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K bodu 3 : 
Príprava areálu na leto 2011 
Informáciu podali predsedníčky komisií.  
Ing. Jánošová informovala o požiadavkách hygienika na zaradenie KUCHAJDY medzi 
prírodné kúpaliská. 
Dagmar Arvayová oboznámila komisie s  plánom Kultúrneho leta 2011, s časovým 
harmonogramom, hudobnými programami, sprievodným programom a  s jednotlivými 
lokalitami, kde budú prebiehať akcie. Zdôraznila, že komisia trvá na zabezpečení suchých 
toaliet minimálne pre každé dva bufety na Kuchajde a dôslednom rešpektovaní zákazu 
vodenia psov do areálu. 
Pani Helena Štepianska z EKO podniku VPS informovala o príprave areálu Kuchajda            
na otvorenie letnej sezóny k 1. júnu  /MDD/ - montáž lavičiek, lehátok, ďalších odpadkových 
košov, prevádzka všetkých WC /4 miesta/ k 18.júnu údržba a nátery detských hracích prvkov, 
inštaláciu fontány v jazere,... 
Prítomní vykonali obhliadku celého areálu. V súčasnosti prebieha kosenie. 
 
Komisia odporúča :  
- Zabezpečiť posudok únosnosti a bezpečnosti dreveného pódia pre účinkujúcich  a podľa  
  jeho záverov vykonať opatrenia; 
- Športové ihriská – futbalové ihrisko – vykonať opravu bočných sietí a bránkových sietí,  
   opravy pinpongových stolov; 
- „Reštaurácia pri jazere“ – Čínska reštaurácia, vedľa objektu vyvešané prádlo, čo komisia  
    považuje za vysokú nevkusnosť a výrazné negatívum areálu, odporúča zjednanie nápravy. 
 
K bodu 4 
4.1 Športové akcie pre deti a mládež 
Mgr. Reháčková predložila propozície športových súťaží, ktoré sú pripravené pre žiakov 
základných škôl a verejnosť. 
Dagmar Arvayová informovala o podujatiach, ktoré organizuje  samospráva  MČ BNM. 
 
4.2 Stredisko kultúry Vajnorská 
Informáciu o podujatiach podala Margita Krajačová, riaditeľka Strediska kultúry BNM. 
 
4.3 Knižnica Bratislava – Nové Mesto 
Informáciu podala Mgr. Jana Vozníková, poverená riaditeľka Knižnice BNM. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ing. Anna  Jánošová , v.r. 
                                                                              predsedníčka  komisie DŽPaOVP 
 
 
Zapísala : Ing. Náglová 
 
Nasledujúce zasadnutie Komisie DŽPaOVP podľa plánu sa uskutoční  dňa 20. 6. 2011 
o 14,30 hod. 



 
 
                                                                            
 


