Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 10.09.2013
Začiatok komisie: 16:00 h
Prítomní poslanci členovia komisie:

Ing.B.Weigl – podpredseda
Ing.A.Hájková
Ing.K.Hájková – prítomná až o 18:15 h
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

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

Program:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. VZN vianočné trhy
4. VZN o zrušení trhu na Vígľašskej ulici
5. VZN o zrušení trhu na Kopčianskej ulici
6. VZN o otváracích hodinách
7. VZN o podmienkach držania psov
8. Informácia o plnení rozpočtu za 1.polrok 2013 a návrh na úpravu rozpočtu
9. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01 a 02 –
Zmeny a doplnky 03 - A
10. Investičné zámery:
- Andalex – zateplenie, nadstavba a dostavba – architektonická štúdia
- dostavba autocentra IMPA – projekt pre ÚR
- Odpady EU – zariadenie na zber odpadov, investičný zámer
11.
Posúdenie dopravno - technického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného
zabezpečenia Bratislava - Petržalka, riešenie statickej dopravy
12.
Rôzne:
•
Možnosti vybudovania ochranného valu, (zelenej steny, alebo úpravy rýchlosti na
križovatke Lachova - Furdekova na 40km/h z dôvodu ochrany obyvateľov pred hlukom a
exhalátmi z križovatky a zastávky Lachova -Furdekova
10. Rôzne
K bodu 1
Návrh na zmenu a doplnenie programu nebol žiadny. Predseda navrhol odhlasovanie
naplánovaného programu zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8

1

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
Materiál v krátkosti prítomným predstavil JUDr.E.Chlebec, vedúci ref.PPO.
Uznesenie č.35:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN o vianočných trhoch.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 4:
Materiál v krátkosti prítomným predstavil JUDr.E.Chlebec, vedúci ref.PPO.
Uznesenie č.36:
Komisia odporúča:
a) miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN o zrušení trhu na Vígľašskej ul.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
1
Uznesenie bolo schválené.
b) predložiť informáciu o majetkovom stave pozemkov pod trhoviskom a ďalšom využití
uvedených
pozemkov
v
zmysle
platného
územného
plánu
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu5:
Materiál v krátkosti prítomným predstavil JUDr.E.Chlebec, vedúci ref.PPO.
Uznesenie č.37:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN o zrušení trhu na
Kopčianskej ulici.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 6:
Materiál v krátkosti prítomným predstavil JUDr.E.Chlebec, vedúci ref.PPO.
Uznesenie č.38:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN o otváracích hodinách.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
7
proti:
1
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 7:
Materiál v krátkosti prítomným predstavila Mgr. Janka Jecková, vedúca odd.ŽP.
Uznesenie č.39:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu
a) vyhovieť protestu prokurátora proti VZN č. 1/2008 týkajúceho sa ustanovení v § 3 ods. 5,
8a9
b) nevyhovieť protestu prokurátora v časti, ktorá sa týka ustanovenia § 4 ods. 1 písm. g)
a odporúča požiadať prednostu o predloženie zmeny VZN, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle platnej
právnej úpravy, v ktorom budú akceptované pripomienky prokurátora.
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za:
-8
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 8
a)Informácia o plnení rozpočtu za 1.polrok 2013
b) návrh na úpravu rozpočtu
Materiál v krátkosti prítomným predstavil Ing.Lukáček, vedúci finančného oddelenia.
Uznesenie č.40:
Komisia berie na vedomie predloženú informáciu o plnení rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za
-8
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
Uznesenie č.41:
Komisia odporúča schváliť úpravu návrhu rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-1
Uznesenie schválené.
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K bodu 9
Materiál v krátkosti prítomným predstavil Ing.arch.Vasek.
Uznesenie č.42:
Komisia odporúča prijať Zmeny a doplnky 03 - A , časť Petržalka.
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za
-7
proti
-0
zdržal sa
-1
Uznesenie schválené.
K bodu 10
a) Andalex – zateplenie, nadstavba a dostavba
Uznesenie č.43:
Komisia požaduje doplniť dokumentáciu o komplexné posúdenie všetkých plánovaných etáp
v súvislosti s riešením statickej dopravy a zároveň požaduje navýšenie parkovania o 10%.
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za:
-8
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
b) Dostavba autocentra IMPA
Uznesenie č.44:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom s podmienkami:
- doplniť zeleň na vlastnom pozemku
- požaduje dopravné obojsmerné napojenie na Panónsku ul.
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za
-8
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie neschválené.
c) Odpady EU
Uznesenie č.45:
Komisia neodporúča umiestniť zariadenie na zber odpadov v uvedenom území.
Zároveň komisia požaduje informáciu o povolení skládky organického odpadu v lokalite
bývalého „Depa“ Dopravného podniku, a.s. a žiada o vykonanie kontroly o druhoch
skladovaného odpadu.
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za
-8
proti
-0
zdržal sa
-0
Uznesenie schválené.
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K bodu 11:
Materiál v krátkosti prítomným predstavila Ing.arch.Kordošová.
Uznesenie č.46:
Komisia berie informáciu o spracovaní uvedeného materiálu na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu Rôzne:
Komisie sa zúčastnila obyvateľka Lachovej ulice a prítomných upozornila na nepriaznivú
situáciu v okolí jej bytového domu, najmä na vysokú prašnosť a exhaláty. Z uvedených
dôvodov žiadajú obyvatelia vybudovanie ochranného valu, resp.výsadbu zelene.
Uznesenie č.47:
Komisia odporúča realizovať výsadbu zelene iba na pozemku za svetelnou križovatkou
Lachova v spolupráci s odd. životného prostredia mestskej časti.
Na pozemku pred svetelnou križovatkou výsadbu zelene neodporúča z dôvodu disponibility
územia pre výstavbu hromadnej garáže v zmysle štúdie obstaranej MČ Petržalka z roku 2000.
p.Weigl požiadal o overenie časovej aktuálnosti štúdie verejných garaží na uvedenom
pozemku.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
Záver rokovania komisie: 19.00 h
Zapísala: Ing.arch. Kordošová
Overil: Ing. B.Weigl
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