
Zápisnica 

z komisie výstavby a životného prostredia konanej dňa 22.01.2020 

 

Prítomní:   

Beata Janatová  

Milan Miler 

Pavol Kopačka  

Peter Guliš 

 

Ospravedlnení:  
Adrián Jankovič  

Andrej Kovarik 

Vladimír Kočvara 

Rudolf Brídzik 

Michal Gašparík 

Fridrich Pokorný 

Ivan Hirländer 

Ján Žatko 

 

 

Program:   

1. Schválenie programu 

Program zasadnutia komisie bol schválený bez pripomienok.  

    Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  1  0   0  

neposlancov  3  0   0  

 

2. Prerokovanie nového bodu rokovacieho poriadku komisie o vyhotovení zvukového 

záznamu zo zasadania komisie výstavby a ŽP.  
Pán poslanec Žatko zaslal e-mailom zo dňa 21.01.2020 pripomienku k zaslanému návrhu 

rokovacieho poriadku týkajúcu sa hlasovania per rolam:  

Namiesto textu: 

"Uznesenie je prijaté, keď sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina členov komisie. 

Výsledkom hlasovania je prejavená vôľa nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov na 

hlasovaní." 

navrhuje znenie: 

"Uznesenie je prijaté, keď hlasuje za nadpolovičná väčšina členov komisie." 

 

Nakoľko komisia nebola uznášaniaschopná, prítomní členovia sa vyjadrili k návrhu pána 

poslanca Žatka a k návrhu vyhotovenia zvukového záznamu z každého rokovania komisie 

v diskusii. Prítomní členovia komisie súhlasia s návrhom zaradiť do rokovacieho 

poriadku navrhované znenie: "Uznesenie je prijaté, keď hlasuje za nadpolovičná väčšina 

členov komisie." 

Stanovisko komisie: 

Prítomní členovia komisie zároveň navrhujú robiť zvukový záznam z komisie len pre 

potreby gestora komisie ako podklad pre vyhotovenie zápisnice. Prítomní členovia 

komisie nesúhlasia so zverejňovaním zvukového záznamu z rokovania komisie. 

    Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  1  0   0  

neposlancov  3  0   0  



3. Žiadosť o odsúhlasenie príspevku na vybudovanie uzatvoreného kontajnerového 

stojiska pre bytové domy P. Horova č. 18, č. 17 a 19, č. 20.  
Žiadateľom o príspevok je spol. Správca SK, s.r.o., Púpavová 36A, 841 04 Bratislava. 

Stanovisko komisie: 

Prítomní členovia komisie súhlasili s pridelením príspevku 500,- eur na oplotenie 

a zastrešenie kontajnerového stojiska a odporučili prerokovať žiadosť o príspevok na 

oplotenie kontajnerového stojiska v miestnej rade a v miestnom zastupiteľstve.  

Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  1  0   0  

neposlancov  3  0   0  

 

4. Rôzne 

Diskusia o pripravovaných projektoch mestskej časti: 

- Rekonštrukcia rybníka 

- Zberný dvor 

- Terasa M. Marečka 

Prítomní členovia komisie požiadali gestora komisie o predloženie projektovej 

dokumentácie pripravovaných projektov k nahliadnutiu na budúce zasadnutie komisie. 

 

Záver rokovania 1750 hod. 

 

 

 

 

 

                            Mgr. Beata Janatová  

                              predsedníčka  KVDŽP 

 

 

Zapísala:  Ing. Tatiana Ledényiová 


