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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 17.12.2013 
 

Začiatok komisie: 16.30 hod. 

 

 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:   Ing.B.Weigl 

  Ing.A.Hájková 

  Ing.F.Štefanička 

   Ing.arch. B.Sepši 

   Ing.arch.E.Pätoprstá 

   

Prítomní neposlanci členovia komisie:  Ing.A.Komarcová 

   Ing.arch. T.Augustín 

 

Prítomný hosť:  Ing.T.Fabor  

 

 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. ET Šafárikovo námestie – Bosákova ulica, aktuálny stav postupu výstavby 

4. Aktuálne informácie „DOMINO“  

5. Statická doprava, postup prác pri zjednosmerňovaní komunikácií 

6. Nemocnica Antolská, informácia o riešení  parkovania 

7. Rôzne, podnety občanov na zlepšenie dopravnej situácie 

 

Predseda komisie otvoril rokovanie komisie a privítal prítomných členov a hostí.  

 

 

K bodu 1 

Komisia schválila navrhnutý program zasadnutia. 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní:   7                                                                                                                                       

za:   7                                                                                                                                                   

proti:   0    

zdržal sa: 0                                                                                                                      

 

 

K bodu 2 

K uzneseniam z predchádzajúcej komisie neprišli žiadne pripomienky ani námietky. Zápis bol 

komisiou jednomyseľne schválený. 

Prítomní:   7                                                                                                                                       

za:   7                                                                                                                                                   

proti:   0    

zdržal sa: 0                                                                                                                      
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K bodu 3 

Predseda komisie vyzval Ing. T. Fabora, ktorý podal aktuálnu informáciu o zahájení stavby 

ET Šafárikovo nám. – Bosákova ulica, postupe a stave zmien odstraňovania oceľovej 

konštrukcie  Starého mosta.  o  

Uznesenie č.1:                                                                                                                   

Komisia berie na vedomie informáciu a odporúča podávať informácie pravidelne na 

jednotlivých zasadnutiach komisie ÚPVaD a v miestnom zastupiteľstve.                                                             

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní: 6                                                                                                                                       

za: 6                                                                                                                                                   

proti: 0    

zdržal sa:   0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

Mgr.art. H. Pätoprstá odišla z rokovania komisie hlasovalo už iba 6 členov.  

  

 

K bodu 4 

Aktuálna informácia nebola podaná, lebo rokovania sa nezúčastnil zodpovedný pracovník 

stavebného úradu. 

Uznesenie č.2: 

Komisia žiada, aby informácia (kópia výzvy na zastavenie stavby DOMINO) bola poskytnutá 

všetkým členom komisie ÚPVaD. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  6 

za:            6 

proti:            0 

zdržal sa:        0 

Uznesenie schválené. 

 

 

K bodu 5 

Štúdie riešenia statickej dopravy na postup prác pri zjednosmerňovaní vytypovaných 

komunikácií (menovite  podané na predchádzajúcom zasadnutí komisie dňa 25.11.2013) sú 

vypracované. 

Uznesenie č.3:                                                                                                                                   

Komisia berie na vedomie a v časovom horizonte do konca februára 2013 odporúča 

vypracovať a schváliť potrebnú projektovú dokumentáciu a do konca marca zrealizovať 

predmetné ulice. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  6 

za:            6 

proti:            0 

zdržal sa:        0 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

K bodu 6 

Podal informáciu a predložil aj fotodokumentáciu z dopravných nehôd na Antolskej ulici 

medzi MHD  a osobnými autami parkujúcimi na Antolskej ulici.  
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Uznesenie č.4: 

Komisia odporúča požiadať Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy na riešenie parkovania 

pri nemocnici Cyrila a Metoda o vypracovanie projektovej dokumentácie  na pozdĺžne 

parkovanie na Betliarskej ulici (od strany Chorvátskeho ramena).  

Berie na vedomie informáciu o stave parkovania v danej lokalite.  

Hlasovanie: 

Prítomní:  6 

za:            6 

proti:            0 

zdržal sa:        0 

Uznesenie schválené. 

 

 

K bodu 7 

Predseda predložil podnet od občanov na riešenie kontajnerových stanovíšť a tým riešiť aj 

dopravnú situáciu v danej lokalite.  

Uznesenie č.5: 

Komisia odporúča požiadať odpadové hospodárstvo na Magistráte hlavného mesta SR 

Bratislavy alebo na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka  ako sa tento problém 

dá vyriešiť a podať informáciu na rokovaní komisie.  

Hlasovanie: 

Prítomní:  6 

za:           6 

proti:           0 

zdržal sa:       0 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 18:20 hod. 

 

Zapísala: Ing. arch. M. Zuziak 

Overil:   Ing. B. Weigl 


