Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 09.04.2013
Začiatok komisie: 16:05
Prítomní poslanci členovia komisie:

Ing.T.Fabor - predseda
Ing.A.Hájková
Ing.K.Hájková
Ing.arch.E.Pätoprstá
Ing.arch.B.Sepši
Ing.F.Štefanička

Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.Anna Komarcová
M.Šebeková
T.Augustín
Neprítomní poslanci členovia komisie: Ing.B.Weigl - ospravedlnený
Predseda komisie privítal prítomných.
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Protest prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň.
4. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
5. Návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola při ZŠ Pankúchova 4.
6. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti č.5/2004 o miestnych daniach
v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu
parkovacieho miesta.
8. Aktuálne investičné zámery:
a)
Investičný zámer „Južné mesto-zóna A, zóna AB“- zastavovacia štúdia
b)
Architektonická štúdia „Muchovo námestie“
c)
Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka
d)
Investičný zámer „Športová hala a plaváreň, Dudova ul.“
9. Register podnetov
10. Zjednosmernenie ulíc
11. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
12. Rôzne
K bodu 1
Návrh na zmenu a doplnenie programu zasadnutia predniesol predseda komisie a oboznámil
s upraveným programom zasadnutia, navrhol doplnenie programu o bod č. 11 a presunutie
bodu 8. b) za bod 8. d) s odôvodnením že s architektonickou štúdiou „Muchovo námestie“
prítomných oboznámi hlavná architektka mesta Ing. arch. Ingrid Konrad.
Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za:
-7

1

proti:
-0
zdržal sa:
-0
Zmena programu schválená.
K bodu 2
K uzneseniam z predchádzajúcej komisie neprišli žiadne pripomienky ani námietky.
Zápis je schválený.
K bodu 3
Protest prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň.
Predniesla: Ing. Zuzana Juhásová
Uznesenie č.10:
Komisia je za vyhovenie protestu prokurátora.
Prítomní:
-7
za:
-7
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 4
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Predniesol: PeadDr. Juraj Monsberger
Uznesenie č.11:
Komisia schvaľuje návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.1/2012 zo dňa 17.4.2012
Hlasovanie
Prítomní:
-8
za
-8
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.

K bodu 5
Návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola při ZŠ Pankúchova 4.
Predniesol: PeadDr. Juraj Monsberger
Uznesenie č.12:
Komisia schvaľuje návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola při ZŠ Pankúchova 4
Hlasovanie
Prítomní:
-8
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-1
Uznesenie schválené.
K bodu 6
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
Predniesla: Mgr. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka
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Uznesenie č.13:
Komisia schvaľuje návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnych služieb a
výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
Hlasovanie
Prítomní:
-9
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-2
Uznesenie schválené.
K bodu 7
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti č.5/2004 o miestnych daniach
v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu
parkovacieho miesta.
Predniesla: Ing. arch. Zuzana Kordošová, vedúca oddelenia ÚRaD
Uznesenie č.14:
Komisia schvaľuje návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti č.5/2004
Hlasovanie
Prítomní:
-9
za
-9
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 8
a)
Investičný zámer „Južné mesto-zóna A, zóna AB“- zastavovacia štúdia
Predniesol: Ing. arch. Jozef Vasek
Uznesenie č.15:
Komisia berie na vedomie predloženú zastavovaciu štúdiu.
Zastavovacia štúdia nespĺňa požiadavky urbanistickej štúdie potrebnej na spracovanie
požadovaných zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta.
Hlasovanie
Prítomní:
-8
za
-8
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
c)
Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka
Predniesol: Ing. Milan Raus
Uznesenie č.16:
Komisia odporúča obstarať štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie
Prítomní:
-8
za
-8
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
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d)
Investičný zámer „Športová hala a plaváreň, Dudova ul.“
Predniesol: Ing. arch. Jozef Nemec
Uznesenie č.17:
Komisia odporúča prepracovať investičný zámer „Športová hala a plaváreň, Dudova ul.“.
Hlasovanie
Prítomní:
-8
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-1
Uznesenie schválené.
b)
Architektonická štúdia „Muchovo námestie“
Predniesol: Ing. arch. Ingrid Konrad
Pripomienky:
 Zaťaženie územia dopravou, statická doprava
 Stavba na inžinierskych sieťach
 Chýba priestor námestia
Uznesenie č.18:
Komisia schvaľuje architektonickú štúdiu „Muchovo námestie“.
Hlasovanie
Prítomní:
-8
za
-0
proti
-6
zdržal sa
-2
Uznesenie neschválené.
K bodu 11
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
Predniesla: Ing. arch. Zuzana Kordošová, vedúca oddelenia ÚRaD
Uznesenie č.19:
Komisia schvaľuje návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách
Hlasovanie
Prítomní:
-8
za
-0
proti
-8
zdržal sa
-0
Uznesenie neschválené.
Komisia sa jednohlasne uzniesla body 9, 10 a 12 preniesť na májové zasadnutie.
Záver rokovania komisie: 19.00 h
Zapísal: Ing.arch. Nemec
Overil: Ing. T.Fabor
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