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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 14.01.2014 
 

Začiatok komisie: 16.02 hod. 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:   Ing.B.Weigl - predseda 

  Ing.A.Hájková 

  Ing.F.Štefanička 

   Ing.arch. B.Sepši 

   Ing.arch.E.Pätoprstá 

   

Prítomní neposlanci členovia komisie:  Ing.A.Komarcová 

   M.Šebeková 

 

Prítomný hosť:  Martin Miškov – zástupca starostu  

 

Neprítomní: Ing.K.Hájková 

  T.Augustín  

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Aktuálne informácie k stavbe „DOMINO“  

4. Osadenie technických zábran na "Petržalské korzo" 

5. Podnet občanov - zriadenie parkoviska na Budatínskej ulici 

6. Podnety občanov - parkovacie miesta na Jasovskej ulici 

7. Nemocnica Antolská - parkovanie na priľahlých komunikáciách, sťažnosti občanov 

8. Rôzne 

 

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. 

Hlasovanie: 

Prítomní:   7                                                                                                                                       

za:   7                                                                                                                                                   

proti:   0    

zdržal sa: 0                                                                                                                      

 

 

K bodu 3 

K problematike stavby Domino pripravil starosta mestskej časti oficiálne stanovisko zo dňa 

13.1.2014, s ktorým sa oboznámili všetci prítomní členovia komisie. 
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Uznesenie č.1: 

Komisia berie na vedomie uvedené stanovisko a žiada predložiť informáciu o tom, či nie je 

rozpor medzi vydaným územným rozhodnutím, stavebným povolením a ich jednotlivými 

časťami a stavbou a ak je tam rozpor, tak kde. 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní: 7                                                                                                                                       

za: 7                                                                                                                                                   

proti: 0    

zdržal sa:   0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 4 

Vedúca odd.ÚRaD informovala o dopravnej situácii na „Petržalskom korze“. Vzhľadom na 

množiace sa sťažnosti na kolízie medzi chodcami a zásobovaním, oddelenie ÚRaD pripravuje 

komplexný návrh dopravných opatrení, ktorý prerokuje so starostom, so zástupcom KDI 

a s referátom investičným. 

Uznesenie č.2: 

Komisia informáciu berie na vedomie a žiada predložiť spracovaný návrh ako informáciu do 

komisie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

K bodu 5 

Parkovisko na Budatínskej ulici je zaradené do registra podnetov na možnú realizáciu. 

Obmedzenia vyplývajú s existencie podzemných vedení inžinierskych sietí na dotknutom 

pozemku, ktoré treba pred realizáciou preložiť. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta 

SR Bratislavy.  

Uznesenie č.3: 

Komisia berie informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

K bodu 6 

Námety na vytvorenie parkovacích státí. 

Parkovanie Jasovská č.1: 

Vytvorenie parkovacích státí pozdĺž komunikácie Jasovská – preveriť možnosť šikmého 

státia. 

Zväčšenie parkoviska – obmedzenia vyplývajú s existujúcej elektroskrine a so vzrastlej 

zelene. 

Parkovanie Jasovská č.2: 
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Vytvorenie parkovacích státí je možné s podmienkou zachovania, príp.vybudovania chodníka 

- zaradiť do registra podnetov. 

Parkovanie Jasovská č.3: 

Preveriť možnosť vytvorenia šikmého státia. 

Uznesenie č.4: 

Komisia podnety berie na vedomie. 

Komisia žiada predložiť zoznam spracovaných projektov mestskej časti na výstavbu 

parkovacích státí, pre ktoré sme žiadali od mesta zverenie pozemkov na výstavbu 

a informáciu, či sa žiadostiam vyhovelo alebo nie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

 

K bodu 7 

Predseda informoval prítomných o liste zo dňa 10.1.2014, ktorý adresoval na Magistrát 

hl.mesta SR Bratislavy, Ing.Kvetoslave Čurnej, v ktorom žiada o rozšírenie možností 

parkovania na Betliarskej ulici pred nemocnicou Antolská a o zlepšenie dostupnosti 

k nemocnici Antolská zo zastávky MHD zrealizovaním krátkeho chodníka. 

Uznesenie č.5: 

Komisia informáciu berie na vedomie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

Rôzne: 

Komisia žiada starostu mestskej časti Petržalka, aby informoval primátora hl.mesta SR 

Bratislavy o sťažnosti a petícií obyvateľov Lietavskej 12-14, ktorí sú proti zriadeniu herne 

v tejto lokalite. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 18:00 hod. 

 

Zapísala: Ing. arch. Z.Kordošová 

Overil:   Ing. B. Weigl 


