Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 25.11.2013
Začiatok komisie: 16:00 h
Prítomní poslanci členovia komisie:

Ing.B.Weigl – predseda
Ing.A.Hájková
Ing.arch.E.Pätoprstá
Ing.arch.B.Sepši
Ing.F.Štefanička

Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.Anna Komarcová
T.Augustín
M.Šebeková
Neprítomní poslanci:

Ing.K.Hájková – služobná cesta
Ing.arch. B.Sepši – neprítomný od bodu č.4

Prítomní hostia:

Ing.T.Schlosser
Ing.T.Fabor – splnomocnenec Petržalky pre NS
MHD
Ing.M.Černák, M.Kugla
Ing.arch.Holý, p.Hargašová (obyvatelia Petržalky)
Ing.Lukáček - vedúci FO
Mgr.J.Jecková-vedúca odd.ŽP
Mgr.V.Redechová – vedúca odd.školstva
Ing.M.Franzová-poverená vedením odd.UKaSP

Program:
1.
Schválenie programu zasadnutia
2.
Kontrola uznesení
3.
Aktuálne informácie k NS MHD
4.
Návrh rozpočtu na rok 2014
5.
Úprava rozpočtu na športoviská
6.
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
7.
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov
8.
Návrh VZN mestskej časti o dočasnom parkovaní
9.
Zadanie Územného plánu zóny Matador (vyhodnotenie pripomienok k zadaniu a návrh
zadania)
10.
Generel pešieho pohybu
11.
Investičné zámery:
•
Južné mesto – zóna C2, 2.etapa
•
UŠ Petržalka Juh, lokalita C2
•
Návrh obyvateľov Sosnovej ulice na zmenu ÚPN hl.mesta SR Bratislavy
•
Polyfunkčné centrum Einsteinova
12.
Rôzne:
•
Informácia o aktuálnom stave zjednosmernenia ulíc

Informácia o stavbe Domino – Jasovská ulica
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K bodu 1
Návrh na zmenu programu podal predseda komisie. Navrhol predradiť bod.č.12 Rôzne:
informácia o stavbe Domino za bod č.3, vzhľadom na prítomných obyvateľov.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
za:
8
proti:
0
zdržal sa: 0
Zmena programu odsúhlasená.
Návrh na doplnenie programu nebol žiadny. Predseda navrhol odhlasovanie naplánovaného
programu zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Program schválený.
K bodu 2
K uzneseniam z predchádzajúcej komisie neprišli žiadne pripomienky ani námietky.
Zápis je schválený.
K bodu 3
Aktuálne informácie o nosnom systéme MHD a začiatočných prácach na rekonštrukcii
Starého mosta podal hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser. V tejto súvislosti oznámil, že
od 2.12.2013 od 7:00 hod bude Starý most uzavretý aj pre peších a cyklistov. Zároveň
odpovedal na otázky týkajúce sa hlavne električky do Petržalky, obratiska a zastávok. Tomáš
Fabor informoval, že 28.11.2013 sa bude konať v priestoroch spoločnosti Metro a.s. výrobný
výbor na tému električka a Starý most.
Po diskusii nasledovala prezentácia p.poslanca Černáka na tému električka v Petržalke
áno, či nie? K téme sa vyjadril aj zástupca občianskeho združenia M.Kugla.
K bodu Rôzne – Informácia o stavbe Domino na Jasovskej ulici
V úvode základné informácie k stavbe podala Miroslava Franzová, poverená vedením
odd.ÚKaSP. Zdôraznila, že stavebný úrad na základe podnetu obyvateľov zvolal na stredu
27.11.2013 Štátny stavebný dohľad za účelom prešetrenia, či stavebník nestavia v rozpore
s platným územným rozhodnutím a stavebným povolením. Pokiaľ sa na ŠSD preukáže
závažné porušenie ustanovení stavebného zákona a platných príslušných povolení stavebný
úrad vyzve stavebníka, aby stavbu zastavil. Potom sa rozbehla diskusia, kde sa pýtali najmä
prítomní obyvatelia Jasovskej ulice.
Uznesenie č.48:
- Žiada do 14 dní odpovedať na otázky, ktoré poslali obyvatelia prostredníctvom
poslankyne p.Pätoprstej
- odporúča zaslať výsledky ŠSD obyvateľom Jasovskej prostredníctvom p.Pätoprstej
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 4
Materiál v krátkosti prítomným predstavil Ing.Lukáček, vedúci FO.
Uznesenie č.49:
Komisia berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2014.
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 5
Materiál v krátkosti prítomným predstavil Ing.Lukáček, vedúci FO
Uznesenie č.50:
Komisia berie na vedomie úpravu rozpočtu na športoviská.
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 6
S predkladaným materiálom bola komisia v dostatočnom časovom predstihu oboznámená
elektronickou poštou. Veronika Redechová, vedúca odd. školstva, kultúry a športu sa
z dôvodov pokročilého času musela ospravedlniť.
Uznesenie č.51:
Komisia berie na vedomie predkladaný Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o určení výšky
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach.
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 7
Materiál v krátkosti prítomným predstavila Mgr. Janka Jecková, vedúca odd.ŽP.
Uznesenie č.52:
Komisia berie na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN.
Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za:
-7
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
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K bodu 8
Návrh VZN mestskej časti v krátkosti prítomným predstavila Zuzana Kordošová, vedúca
odd.ÚRaD a poprosila o zaslanie pripomienok k uvedenému návrhu.
Uznesenie č.53:
Komisia berie na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 9
Materiál v krátkosti prítomným predstavil Ing.arch.Vasek.
Uznesenie č.54:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
„Zadanie Územného plánu zóny MATADOR“
Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 10
Uznesenie č.55:
Komisia berie na vedomie informáciu o obstaraní dokumentácie. Žiada predložiť na
prerokovanie návrh súťažných podmienok pre výber spracovateľa dokumentácie.
Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za:
-7
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 11
a) Južné mesto – zóna C2, 2.etapa
Uznesenie č.56:
Komisia odporúča súhlasiť so stavbou s podmienkou riešiť cyklistickú dopravu a jej
napojenie na existujúce a plánované cyklistické trasy.
Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie neschválené.
b) UŠ Petržalka Juh, lokalita C2
Uznesenie č.57:
Komisia neodporúča zmenu súčasnej funkcie športu a telovýchovy na žiadnu inú funkciu.
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Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
c) Návrh obyvateľov Sosnovej ulice na zmenu ÚPN hl.mesta SR Bratislavy
Uznesenie č.58:
Komisia odporúča zmenu funkčného využitia z G 201 na 102.
Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za:
-7
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
d) Polyfunkčné centrum Einsteinova
Uznesenie č.59:
Komisia neodporúča umiestniť predložený investičný zámer v danej lokalite.
Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za:
-7
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu Rôzne
a) Nový investičný zámer Hromadné garáže Furdekova
Komisia odporúča dopracovať dokumentáciu o návrh zelenej fasády.
Hlasovanie:
Prítomní:
-7
za:
-7
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
b) Informácia o aktuálnom stave zjednosmernenia ulíc
Komisia berie na vedomie informáciu a odporúča pripraviť zjednosmernenia nasledovných
ulíc:
- Romanova 6-12
- Tupolevova
- Bzovícka
- Holíčska
Záver rokovania komisie: 20:00 h
Zapísala: Ing.arch. Kordošová
Overil: Ing. B.Weigl
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