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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 05.09.2016 
 

 

Začiatok komisie: 15:10 hod. 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
M. Jóna – predseda, I. Antošová, A. Hájková, L.Ovečková, J.Vydra, Ľ.Kačírek, E.Pätoprstá, 

T.Mikuš,  

Prítomní neposlanci členovia komisie:  

B.Sepši, T.Schlosser 

 

Prítomní hostia:   
J. Lukáček - vedúci FO, M.Radosa - zástupca starostu, J.Karman - poslanec miestneho 

zastupiteľstva,  J.Kríž - poslanec miestneho zastupiteľstva 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 

4. Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy - zóna Matador 

5. UŠ Panónska cesta-Dolnozemská cesta, Bratislava-Petržalka - zadanie 

6. Rôzne 

 

K bodu 1 

Do programu zasadnutia komisie doplnil predseda komisie ešte dva body programu. Nový 

bod č.3 - Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov a nový bod č.4 

Obstaranie územných plánov zóny „Centrálna Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a „Einsteinova“. 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní:  10                                                                                                                                        

za:  10                                                                                                                                                       

proti:   0        

zdržal sa: 0                                                                                                                          

Komisia schválila program zasadnutia. 

 

 

K bodu 2 

Bez pripomienok. 

 

K bodu 3  
Materiál Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov a ďalších finančných 

náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, 

zástupcu starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

účelom zvýšiť transparentnosť  a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava- 

-Petržalka predstavil komisii poslanec Ján Karman. 

Uznesenie č. 32: 

Komisia berie na vedomie uvedený materiál a informácie. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 10                                                                                                                                          
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za:  10                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0                                                                                                                      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4 

Materiál Obstaranie územných plánov zóny „Centrálna Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a 

„Einsteinova“ predstavil komisii poslanec Juraj Kríž. 

Po rozsiahlej diskusii komisia navrhla na hlasovanie dve uznesenia v nasledovnom znení: 

Uznesenie č. 33: 

Komisia navrhuje iniciovať proces na ochranu a reguláciu výstavby v najstrategickejších 

a najatraktívnejších územiach Petržalky, v lokalitách „Centrálna Petržalka“, „Sad Janka 

Kráľa“, „Einsteinova“. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 8                                                                                                                                          

za:  4                                                                                                                                                       

proti:  2         

zdržal sa: 2 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

Uznesenie č. 34: 

Komisia berie uvedený materiál na vedomie. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 8                                                                                                                                          

za:  7                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0 

1 člen komisie nehlasoval. 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 5 

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 predstavil komisii J. 

Lukáček - vedúci FO. 

Uznesenie č. 35: 

Komisia berie uvedenú správu na vedomie. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 10                                                                                                                                          

za:  10                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6 

Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

- zóna Matador. 

Uznesenie č. 36: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu súhlasiť so spracovaným návrhom podnetu. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 7                                                                                                                                          
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za:  7                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 7 

Zadanie UŠ Panónska cesta-Dolnozemská cesta, Bratislava-Petržalka. 

Uznesenie č. 37: 

Komisia odporúča súhlasiť s návrhom zadania s nasledovnými podmienkami: 

- kompozíciu objektov v návrhu UŠ umiestiť tak, aby odhlučnili existujúcu obytnú 

zástavbu v sídlisku Lúky od vznikajúcej okružnej križovatky Panónska – 

Dolnozemská a od komunikácie Panónska cesta. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 10                                                                                                                                          

za:  10                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Podmienka bola schválená. 

 

- V návrhu UŠ požadovať dopravno-kapacitné posúdenie v zmysle platnej metodiky 

hlavného mesta SR Bratislavy a projektovať návrh dopravy v UŠ v zmysle príslušných 

STN. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 10                                                                                                                                          

za:  9                                                                                                                                                       

proti:  1         

zdržal sa: 0 

Podmienka bola schválená. 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 17:30 hod. 

Zapísala: Ing. arch. Z. Kordošová 

Overil:   M. Jóna 


