Zápisnica
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava –
Petržalka konanej dňa 14. 1. 2014 o 17,30 hod. na Miestnom úrade v Petržalke
Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži – predseda
JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD.
Mgr. Oliver Kríž
Ing. Andrej Turzo
Ing. Eduard Demel
Mgr. Vladimír Kubovič
Neprítomní: Ing. Kristína Hájková, Rudolf Matejka, Jozef Krajča

Začiatok zasadnutia: 17,30 hod., koniec zasadnutia 18,45 hod.
Rokovanie komisie viedol jej predseda RNDr. Gabriel Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a privítal
všetkých zúčastnených. Skonštatoval, že z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnili pozvaní
hostia pán prednosta MÚ Štefánik, Ing. Fabor a Ing. Franzová. Vyslovil názor, že komisia
nemá dostatok informácií potrebných pri plnení svojich úloh. Následne predniesol návrh
programu zasadnutia komisie.
Program:
1.) Schválenie programu
2.) Voľná diskusia k problému Nosného dopravného systému v Petržalke
3.) Voľná diskusia k problému výstavby bytového komplexu DOMINO
4.) Rôzne
5.) Diskusia a záver
K bodu č. 1 – Schválenie programu
Komisia súhlasila s predloženým programom.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Program rokovania bol jednomyseľne schválený

K bodu č. 2 – Voľná diskusia k problému Nosného dopravného systému v Petržalke
Keďže pri prerokovaní tohto bodu bola potrebná účasť Ing. Fabora, ktorý sa ospravedlnil,
problematika NDS v Petržalke bola presunutá na nasledujúce zasadnutie komisie. Poslanec
Kríž navrhol aby na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie
ohľadom pravidelného podávania informácií zo strany miestneho úradu o investičnej činnosti
na území Petržalky.

Uznesenie: Komisia investičných činností žiada prednostu Miestneho úradu aby
a) zabezpečil predkladanie všetkých informácii týkajúcich sa investičnej činnosti
Mestskej časti Petržalka
b) požiadal pracovníkov Miestneho úradu aby sa raz mesačne venovali podávaniu
požadovaných informácií priamo na zasadnutiach komisie
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu č. 3 – Voľná diskusia k problému výstavby bytového komplexu DOMINO
Predseda KIČ informoval , že na stavbe bytového komplexu DOMINO sa pracuje aj v dňoch
pracovného pokoja, na čo sa sťažujú obyvatelia priľahlých obytných domov. Vadí im najmä
hluk pochádzajúci z pracovných činností na stavbe. Na svojej obhliadke zaznamenal, že hluk
pochádza z montáže šalovacich dielcov a obsluhujúcich domiešavačov betónovej zmesi a teda
je v prijateľných medziach, ktoré si vyžadujú štandardné stavebné činnosti. Taktiež si všimol,
že medzi obyvateľmi priľahlých obytných domov a robotníkmi stavby prebieha čulá
komunikácia.
Pán Demel skonštatoval, že aj napriek nesúhlasu týchto obyvateľov s predmetnou výstavbou
sa stavba postaví a bude tam stáť.
Poslanec Gallo pripomenul, že stavba je povolená v zmysle príslušných ustanovení
stavebného zákona.
Predseda KIČ upozornil na fakt, že starosta stavbu zastavil.
Poslanec Gallo vysvetlil, že stavba má určite vydaných viacero stavebných povolení
a zastavenie prác sa týka len toho stavebného povolenia, ktoré bolo porušené.

K bodu č. 4 – Rôzne
Komisia sa dohodla, že na svoje najbližšie zasadnutie pozve pracovníkov miestneho úradu
Ing. Kordošovú a Ing. Fabora.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Ďalej v tomto bode predseda komisie informoval o žiadosti poslanca MiZ Černáka
adresovanej miestnemu úradu ohľadom osadenia tabúľ s názvom práve schváleného
pomenovania verejného priestoru na Námestie republiky.
Uznesenie: Komisia investičných činností berie na vedomie žiadosť poslanca Černáka
ohľadom osadenia uličných tabúľ s názvom Námestie republiky podanú na miestny úrad.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu č. 5 – Diskusia a záver
Na záver zasadnutia sa členovia komisie dohodli na dodržiavaní termínov zasadnutí komisie
na rok 2014 zaslaných predsedom komisie a zároveň začiatok zasadnutia komisie sa stanovil
na 17.30 hod.. Predseda KIČ poďakoval prítomným členom komisie za ich účasť na rokovaní
a ukončil zasadnutie.

Zapísal: Mgr. Kubovič, tajomník KIČ
Dňa 27.1.2014

