Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 06.06.2013
Začiatok komisie: 16:40 h
Prítomní poslanci členovia komisie:

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

Prítomní hostia:

Ing.Lukáček - vedúci FO
JUDr.E.Chlebec - vedúci ref. PPO
Mgr.JankaJecková-vedúca odd.ŽP
Mgr. Soňa Chanečková- riaditeľka SSC

Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.Anna Komarcová
T.Augustín
Neprítomní:
M.Šebeková
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012
4. Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
5. Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň
6. VZN hl.mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní, návrh zmeny Štatútu hl.mesta SR
Bratislavy a Zmluva medzi mestom a mestskými časťami
7. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní soc.služieb
8. Zmena Štatútu hl.mesta SR Bratislavy
9. Investičné zámery:
a) Nadstavba polyfunkčného domu „Farského ulica“
b) Obchodný dom – zóna A1, Južné mesto
c) Obchodná pasáž – zóna A 2, Južné mesto
d) Rozšírenie hypermarketu TESCO o nákupnú galériu a väčšiu gastrojednotku
e) Polyfunkčný dom Bosákova
f) Pomenovanie verejného priestranstva (bývalé nám.Českého ľudu)
g) Pomenovanie ulice Malý Draždiak
10. Rôzne
K bodu 1
Návrh na zmenu a doplnenie programu nebol žiadny. Predseda navrhol odhlasovanie
naplánovaného programu zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
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Program schválený.
K bodu 2
K uzneseniam z predchádzajúcej komisie neprišli žiadne pripomienky ani námietky.
Zápis je schválený.
K bodu 3
Materiál v krátkosti prítomným predstavil Ing.Lukáček, vedúci finančného oddelenia.
Uznesenie č.23:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť záverečný účet.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 4
Materiál v krátkosti prítomným predstavil JUDr.E.Chlebec, vedúci ref.PPO.
Uznesenie č.24:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako je uvedené v
materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za
-9
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 5
Materiál v krátkosti prítomným predstavila Mgr. Janka Jecková, vedúca odd. ŽP.
Uznesenie č.25:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za
-9
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 6
Materiál, ktorý pripravilo hlavné mesto Bratislava v krátkosti prítomným predstavila
Ing.arch.Kordošová, vedúca odd.ÚRaD.
Členovia komisie môžu uplatniť svoje pripomienky a návrhy k predkladanému materiálu na
adresu zuzana.kordosova@petrzalka.sk do 12.06.2013.
Pripomienky vznesené priamo na komisii:
Ing.Fabor:
nesúhlasí so zaradením medzi rezidentov aj držiteľov služobných vozidiel
v materiáli chýba vstupná celková dopravná a ekonomická analýza
Ing.arch. Pätoprstá:
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navrhuje rezidenčné parkovanie bezplatné a platené iba pre návštevníkov min.
1 rok od spustenia
K bodu 7
Materiál v krátkosti prítomným predstavila riaditeľka Strediska sociálnych služieb Mgr. Soňa
Chanečková.
Uznesenie č.26:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za
-9
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 8
Materiál v krátkosti prítomným predstavil Ing.Lukáček, vedúci finančného oddelenia.
Uznesenie č.27:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako je uvedené v
materiáli
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 9
a) Nadstavba polyfunkčného domu „Farského ulica“
Uznesenie č.28:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za
-0
proti
-5
zdržal sa
-4
Uznesenie neschválené.
b) Obchodný dom – zóna A1, Južné mesto
Uznesenie č.29:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom s pripomienkami:
 Doriešiť pešie prepojenie od obchodného domu so zaústením do existujúcej zástavby
sídliska (pešie prepojenie s Vyšehradskou)
 Doplniť cyklistické chodníky
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za
-9
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
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c) Obchodná pasáž – zóna A 2, Južné mesto
Uznesenie č.30:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom s pripomienkami:
 Doriešiť pešie prepojenie od obchodnej pasáže so zaústením do existujúcej zástavby
sídliska
 Doplniť cyklistické chodníky
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za
-9
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
d) Rozšírenie hypermarketu TESCO o nákupnú galériu a väčšiu gastrojednotku
Uznesenie č.31:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom s pripomienkami:
 Prepracovať dynamickú dopravu, statickú dopravu a zásobovanie
 Nesúhlasí s navrhovaným umiestnením väčšej gastrojednotky
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za
-5
proti
-1
zdržal sa
-2
Uznesenie schválené.
e) Polyfunkčný dom Bosákova
Uznesenie č.32:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom s pripomienkami:
 Dopracovať statickú dopravu
 Navýšiť statickú dopravu o 10%
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-1
Uznesenie schválené.
f) Pomenovanie verejného priestranstva (bývalé nám.Českého ľudu)
Uznesenie č.33:
Komisia odporúča schváliť návrh na pomenovanie verejného priestranstva v Petržalke
názvom „Námestie republiky“.
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za
-5
proti
-2
zdržal sa
-1
Uznesenie schválené.
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g) Pomenovanie ulice Malý Draždiak
Uznesenie č.34:
Komisia odporúča schváliť návrh na pomenovanie novej ulice pod názvom „ulica Malý
Draždiak“.
Prítomní:
-8
za
-4
proti
-2
zdržal sa
-2
Uznesenie schválené.
K bodu Rôzne:
Predseda komisie Ing. Tomáš Fabor oznámil, že sa z osobných dôvodov vzdáva mandátu
poslanca. Náhradníkom v miestnom zastupiteľstve bude p.Belanová.

Záver rokovania komisie: 19.35 h
Zapísala: Ing.arch. Kordošová
Overil: Ing. T.Fabor
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