ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a
legislatívnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa
04.06.2020
Členovia komisie: JUDr. Ing. Marek Zajíček, Mgr. Miroslav Macko, Mgr. Ondrej Hrivňák
Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, obyvatelia lesoparku a návštevníci bufetu
v lesoparku.
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Podnet obyvateľov Lesoparku.
3. Rôzne

Bod 1
Otvorenie a schválenie programu.
Predseda komisie privítal JUDr. PhDr. Patrovičovú a Mgr. Rusnákovú, obyvateľov lesoparku
a návštevníkov bufetu v lesoparku.
Bod 2
Podnet obyvateľov Lesoparku, diskusia a navrhované opatrenia
V diskusii, v ktorej dostali priestor na vyjadrenie sa obe strany, boli spomenuté výhrady
obyvateľov domov, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v priamom susedstve kaviarne prevádzkovanej
Mgr. Rusnákovou.
Najzávažnejšími výhradami obyvateľov domov v blízkosti kaviarne sú:
- Predaj alkoholu v kaviarni v blízkosti detského ihriska
- Znečisťovanie priestranstva a okolia kaviarne návštevníkmi kaviarne a návštevníkmi
lesoparku
- Nevhodné správanie sa osôb pod vplyvom alkoholu v lesoparku
- Prístupnosť WC zriadeného prevádzkovateľkou kaviarne
- Hlučné správanie sa mladých ľudí v altánku v lesoparku, táto výhrada však nijako
nesúvisí s prevádzkou kaviarne
Výhradami prevádzkovateľky kaviarne sú:
- Bezpečnosť zamestnancov kaviarne pri ceste domov vo večerných hodinách
Zo strany pána starostu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa ako aj zo strany prítomných
poslancov miestneho zastupiteľstva a zamestnancov Miestneho úradu bola vznesená požiadavka
na:
- Zabezpečenie odvozu odpadu z kaviarne vlastnými prostriedkami prevádzkovateľky, aby
odpad nemusela likvidovať mestská časť na svoje náklady.
Požiadavky zo strany obyvateľov smerujú k presunutiu miesta, na ktorom je umiestnená
kaviareň, ďalej od rodinných domov.
Požiadavka mestskej časti
prevádzkovateľkou kaviarne.
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Mestská časť navrhla prevádzkovateľke, aby zvážila ukončenie predaja piva, čo by mohlo
pomôcť k vyriešeniu vznikajúceho sporu a nespokojnosti obyvateľov domov v susedstve
lesoparku. Na druhej strane však je predaj 10stupňového piva požiadavkou návštevníkov
lesoparku. Prevádzkovateľka kaviarne predáva pivo v súlade s podmienkami nájomnej zmluvy.
Prevádzkovateľka kaviarne doložila fotografie zo stretnutí organizovaných kaviarňou pre rodiny
s deťmi, ktoré navštevujú lesopark. Táto činnosť bola podmienkou prevádzkovania kaviarne.
JUDr. PhDr. Patrovičová požiadala Komisiu mandátovú, verejného poriadku, ochrany verejného
záujmu a legislatívnu o uvedenie do zápisnice, že vo februári 2020 žiadala Mgr. Rusnákovú
o stretnutie, na čo Mgr. Rusnáková nereagovala.

JUDr. Ing. Marek Zajíček
predseda komisie
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VRAKUŇA
------------------------------------------------------------------

Prezenčná listina
Z účasti na zasadnutí
Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej
konaného dňa: 04.06.2020

Meno a priezvisko
1. JUDr.Ing. Marek Zajíček
2. Mgr. Miroslav Macko
3. Mgr. Ondrej Hrivňák

Mgr. Denisa Sedmáková

Účasť na
zasadnutí v čase
Od:
Do:
Od:
Do:
Od:
Do:

14:00 h.
15:50 h.
14:00 h.
15:50 h.
14:00 h.
15:50 h.

Od: 14:00 h.
Do: 15:50 h.

Podpis

Poznámka

Zajíček, v. r.
Macko, v. r.
Hrivňák, v. r.

Sedmáková, v. r.

tajomníčka

Prizvaní hostia:
JUDr. PhDr. Michaela Patrovičová

Patrovičová v. r.

Mgr. Petra Rusnáková

Rusnáková, v. r.

Mgr. Monika Dudová

Dudová, v. r.

Ing. Tomáš Galo

Galo, v. r.

Za správnosť údajov tejto prezenčnej listiny:

...................................................................
JUDr. Ing. Marek Zajíček, v. r.
predseda komisie mandátovej,
verejného poriadku, ochrany verejného
záujmu a legislatívnej

Schvaľuje:

...................................................................
JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta mestskej časti
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