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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 16.03.2015 
 

 

Začiatok komisie: 15:10 hod. 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:   M. Jóna - predseda 

  Ing. A. Hájková 

  Mgr. I. Antošová 

   Mgr. Ľ. Kačírek, PhD. 

   Ing. L. Ovečková 

   Ing. J. Vydra 

    

Neprítomní poslanci členovia komisie:    Ing. arch. E. Pätoprstá  

   Ing. T. Mikuš 

 

Prítomní hostia:     Ing. J. Lukáček, ved. OF 

    Ing. arch. J. Benetin - Compass architekti 

    Ing. arch. M. Grébert - Compass architekti 

   Mgr. J. Krnáč – CRESCO GROUP a.s. 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

    školského zariadenia 

4. VZN o dotáciách 

5. Aktuálne investičné zámery: 

-   UŠ „Južné mesto, Bratislava-Petržalka - východná časť“ – prezentácia 

-   Pizzeria Sicília, prístavba Jasovská 

-   Areál voľného času, Betliarska 

-   cyklotrasa Aupark - most SNP 

-   Južné mesto - komunikácie, špec.stav.úrad – návrh na vydanie stavebného povolenia 

-   Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta", návrh na vydanie UR 

-   Polyfunkčný objekt Krasovského – návrh na vydanie UR 

6. Plán práce komisie na rok 2015 

7. Rôzne 

 

Zasadnutie komisie ÚPVaD otvoril predseda komisie Martin Jóna a privítal všetkých 

členov.  

 

K bodu 1 

Predseda komisie navrhol predradenie dvoch investičných zámerov z bodu 5 a to: Areál 

voľného času, Betliarska a Polyfunkčný objekt Krasovského – návrh na vydanie UR. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní:   6                                                                                                                                         

za:   6                                                                                                                                                    

proti:   0     

zdržal sa:   0                                                                                                                       

Komisia schválila program zasadnutia. 
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K bodu 2 

Bez pripomienok. 

 

K bodu 3  
Informáciu o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia podal Ing. Julián Lukáček, vedúci oddelenia finančného. 

 

Uznesenie č.11: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh predkladaného VZN. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 5                                                                                                                                         

za:  5                                                                                                                                                     

proti:  0       

zdržal sa: 0                                                                                                                       

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o dotáciách.  

 

Uznesenie č.12: 

Komisia odporúča miestnej rade stiahnuť návrh VZN z rokovania a dopracovať ho o pripo-

mienky poslaneckých klubov. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 6                                                                                                                                         

za:  6                                                                                                                                                     

proti:  0       

zdržal sa: 0                                                                                                                       

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5 

Aktuálne investičné zámery: 

 UŠ „Južné mesto, Bratislava-Petržalka - východná časť“  

Urbanistickú štúdiu prezentovali za spracovateľa architekti Ing.arch. Juraj Benetin a Ing.arch. 

Matej Grébert, prítomný bol aj zástupca spoločnosti CRESCO GROUP a.s. Mgr. Ján Krnáč.    

 

Uznesenie č.13: 

Komisia berie na vedomie prezentáciu návrhu UŠ „Južné mesto, Bratislava-Petržalka - 

východná časť“.  

 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní:  6                                                                                                                                        

za:  6                                                                                                                                                    

proti:  0     

zdržal sa:    0                                                                                                                        

Uznesenie bolo schválené. 
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 Pizzeria Sicília, prístavba Jasovská 

Uznesenie č.14: 

Komisia odporúča nesúhlasiť s predloženým investičným zámerom. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6  

za: 6  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Areál voľného času, Betliarska 

Uznesenie č.15: 

Komisia odporúča súhlasiť s predloženým investičným zámerom.   

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  6  

za:  4  

proti:  1  

zdržal sa:  1  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Cyklotrasa Aupark - most SNP 

Uznesenie č.16: 

Komisia odporúča súhlasiť s predloženým investičným zámerom podľa variantu „A“ so 

zapracovaním pripomienok oddelenia ÚRaD.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Južné mesto - komunikácie, špec.stav.úrad – návrh na vydanie stavebného povolenia 

Uznesenie č.17: 

Komisia berie na vedomie informáciu o predloženej stavbe a zároveň odporúča investorovi: 

 1.  Komunikácie vrátane parkovacích miest ako celok odovzdať do majetku hlavného 

       mesta (v zmysle cestného zákona) alebo 

2. Komunikácie vrátane parkovacích miest si ponechať so všetkými právami a povin-

nosťami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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 Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta" - návrh na vydanie 

UR 

Uznesenie č.18: 

Komisia berie na vedomie informáciu o predloženej stavbe. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Polyfunkčný objekt Krasovského – návrh na vydanie UR 

Uznesenie č.19: 

Komisia berie na vedomie informáciu o späťvzatí žiadosti na vydanie ÚR. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6  

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6  

Komisia k tomuto bodu nediskutovala. 

 

K bodu 7 

Rôzne: 

Komisia požaduje zaslať termíny zasadnutí komisie ÚPVaD.  

 

 

 

Záver rokovania komisie: 17:30 hod. 

Zapísal: Ing. arch. J. Vasek 

Overil:   M. Jóna 


