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NÁVRH   UZNESENIA 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA-KARLOVA  VES 

  
A. zrušuje 

dňom 31.12.2015: 
1. komisiu pre životné prostredie a ochranu prírody, 
2. komisiu verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy. 

 
B. zriaďuje 

dňom 1.1.2016: 
1. komisiu pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok (skrátene „komisia 

ŽPVP“), 
2. komisiu pre dopravu (skrátene „komisia D“) . 

 
C. volí 

dňom 1.1.2016 : 
1. do komisie pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok predsedu 

a členov komisie nasledovne: 
1.1 Predsedkyňa - JUDr. Mária Khuriová, 
1.2 Mgr. Ján Labuda, 
1.3 JUDr. Iva Lukačovičová, 
1.4 Mgr. Lívia Poláchová, 
1.5 Mgr. Richard Savčinský, 
1.6 RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 

 
2. do komisie pre dopravu predsedu a členov komisie nasledovne: 

2.1 Predseda – Ing. Peter Lenč, 
2.2 Zdeněk Borovička, 
2.3 Mgr. Ján Horecký, 
2.4 Miroslav Kadnár, 
2.5 Ing. Rudolf Rosina 
2.6 JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, 
2.7 Mgr. Ing. Anna Zemanová 

 
D. určuje 

1. Komisii pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok nasledovnú náplň 
práce: 

Komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok sa vyjadruje k návrhom 
zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a podieľa sa na kontrole ich 
dodržiavania. Posudzuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti a 
zosúlaďuje potreby ochrany prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby 
a vytvárania športovo-rekreačných areálov. Vyjadruje sa k otázkam súžitia obyvateľov 
mestskej časti s voľne žijúcimi a domestikovanými živočíšnymi druhmi a k otázke chovu 
a držania živočíchov na území mestskej časti a k otázkam bezpečnosti obyvateľov. Taktiež 
sa vyjadruje k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti. 



 

2. Komisii pre dopravu nasledovnú náplň práce: 

Komisia dopravy sa vyjadruje najmä ku koncepčným otázkam a návrhom rozvoja dopravných 
systémov na území mestskej časti a hlavného mesta, k otázkam parkovania a parkovacej 
politiky mestskej časti a hlavného mesta a k otázkam bezpečnosti dopravy. Vyjadruje sa ku 
koncepcii zimnej údržby, čistenia  a opráv cestných a peších komunikácií. 

 

 

 

_ _ _ _ _ 

 

 

 

Dôvodová správa 

Doterajšia prax ukázala, že agenda Komisie pre verejný poriadok, bezpečnosť a dopravu je 
príliš široká. Komisia vybíja príliš veľkú časť energie na riešenie nedopravnej problematiky, 
najmä psích exkrementov, čistenia od spadnutého lístia, kosenia trávy. Na riešenie dôležitých 
problémov dopravy a statickej dopravy potom nezostal dostatok času. Naopak problematikou 
verejného poriadku sa duplicitne zaoberá aj Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody.  

Presunutie agendy verejného poriadku ako aj časti agendy bezpečnosti je preto logické. 
Novovzniknutá komisia pre dopravu bude mať dostatočný priestor na riešenie problematiky 
dopravy, statickej dopravy, zimnej údržby a dopravnej bezpečnosti.  

 

 

     

 


