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Občianske zdruţenie 

Fontána pre Zuzanu 

 

 

 

 

ZÁPISNICA 

Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 

konanej v Bratislave, Šumavská 36, dňa 30. novembra 2017 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Činnosť správnej rady a vyhodnotenie 

3. Voľba, schválenie správnej rady 

4. Ţivotné prostredie vo vnútrobloku 

5. Informácia o ďalších úlohách 

6. Diskusia 

7. Prijatie uznesení, záver 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu 1/ 

Prítomných privítal predseda správnej rady  p. I. Vlk, a navrhol program schôdze. K programu 

schôdze neboli ţiadne pripomienky ani návrhy. Na záver otvorenia privítal predseda poslanca  

p. Mgr. Matušku, ktorý vyjadril záujem a podporu činnosti. 
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K bodu 2/ 

V predchádzajúcom období členovia OZ Fontána pre Zuzanu vykonali 5 brigád s cieľom 

skrášliť prostredie a zlepšiť ţivotné prostredie vnútrobloku. Bola vykonaná údrţba lavičiek, likvidácia 

grafitov, rozšírenie lavičiek a smetných košov, údrţba oplotenia detského ihriska a povrchu, doplnenie 

zelene a drobné úpravy s cieľom odstránenia nebezpečných výtlkov na chodníkoch a trávnatých plôch. 

Členovia prijali informáciu o činnosti a kladne hodnotili najmä aktivity spojené zo skrášlením okolia. 

 

K bodu 3/ 

 V zmysle Článku VIII, bod 6 stanov súčasný predseda OZ Fontána pre Zuzanu p. Ivan Vlk 

predloţil na schválenie nové zloţenie správnej rady v tejto podobe: 

Ivan Vlk – Predseda správnej rady,  

Michal Zúbek – Zástupca predsedu správnej rady,  

Ing. Jozef Kováč – Člen správnej rady,  

Mgr. Tomáš Mikuš – Člen správnej rady. 

Hlasovanie: 

Za: 14 Zdrţal sa: 0 Proti: 0 

 

K bodu 4/ 

 Najväčší problémom v oblasti ţivotného prostredia vnútrobloku bola identifikovaná 

nebezpečná situácia spôsobená najmä: 

- chaotická situácia spôsobená umiestneným novej dopravnej značky, ktorá prikazuje odbočenie 

priamo do vnútrobloku z Kupeckého ulice, 

- bezpečnosť občanov spôsobená chýbajúcim chodníkom vo vnútrobloku (Dohnányho 1-7, 

Záhradnícka 81 – 75), 

- zmenou organizácie dopravy a zmenou zjednosmernenia Kupeckého ulice, ktorá spôsobuje 

časté otáčanie sa áut vo vnútrobloku, zvýšenie frekvencie dopravy, blokovanie pohybu 

vozidiel vo vnútrobloku a časté poškodzovanie parkujúcich vozidiel a zelene. 

Predseda informoval o písomnej ţiadosti Šťastnej škôlky/HAPPY-TIME (v prílohe). Predseda OZ 

Fontány pre Zuzanu bude informovať Komisiu dopravy a informačných systémov magistrátu 
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a dopravného inţiniera miestneho úradu p. Ing. Illa s riešením kritickej situácie vyjadril pomoc aj 

zúčastnený poslanec p. Mgr. Matušek. 

 

K bodu 5/ 

 Novo zvolená správna rada navrhla na základe diskusie nasledovné úlohy: 

- riešenie dopravnej situácie vo vnútrobloku, vrátane opakovanej urgencie vybavenia ţiadosti 

o prenájom, zaslanej na Magistrát hl. mesta Bratislavy dňa 30.03.2017, 

- poţiadať Magistrát hl. mesta Bratislavy o návrh na spôsob riešenia zničenej komunikácie vo 

vnútrobloku, 

- pokračovať v starostlivosti o zeleň vo vnútrobloku a údrţbe ihriska,  

- naďalej organizovať brigády. 

 

K bodu 6/ 

 Členovia OZ Fontány pre Zuzanu sa v rámci diskusie vyjadrovali najmä k dopravnej situácii 

vo vnútrobloku a organizácie dopravy. Hlavné body diskusie boli premietnuté do ďalších úloh 

správnej rady OZ Fontány pre Zuzanu. 

 

K bodu 7/ 

 Záverom predseda správnej rady poďakoval obyvateľom vnútrobloku a vyzdvihol záujem 

o činnosť OZ Fontány pre Zuzanu. Uznesenia sú uvedené v bode 5. 

 

 

Bratislava 6. decembra 2017 

 

 Ivan VLK v. r. 

 predseda správnej rady 

Zapísal: 

Michal ZÚBEK v. r. 


