Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 16.10.2017
Začiatok komisie: 15:10 hod.
Prítomní poslanci členovia komisie:
M.Jóna-predseda, A.Hájková, E.Pätoprstá, J.Vydra, L.Ovečková, Ľ.Kačírek
Neprítomní poslanci:
I.Antošová, T.Mikuš,
Prítomní neposlanci členovia komisie:
B.Sepši
Neprítomní neposlanci členovia komisie:
T.Schlosser
Prítomní hostia:
Julián Lukáček - vedúci finančného oddelenia
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. VZN o miestnych daniach
4. Urbanistická štúdia zóny Betliarska
5. Návrh územného plánu zóny
6. Informácia o obstaraní 2.časti štúdie pešieho pohybu
7. Rôzne
K bodu 1
Na požiadanie predsedu komisie sa predradil bod č.5 Návrh územného plánu zóny za bod č.3.
Program komisie v navrhnutej podobe komisia odhlasovala nasledovne:
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
4
proti:
0
zdržal sa:
2
Komisia schválila program zasadnutia.
K bodu 2
Bez pripomienok.
K bodu 3
Komisia prerokovala návrh VZN o miestnych daniach, ktorý odprezentoval vedúci FO
J.Lukáček.
Uznesenie č. 35:
Návrh poslankyne Pätoprstej:
Požaduje do VZN zapracovať úľavu z dane na konečnú sumu 0,- Eur pre dôchodcov
s minimálnym príjmom do 300,- Eur, ktorí vlastnia malé plemeno psa.
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
3
proti:
4
zdržal sa:
0
Uznesenie nebolo schválené.
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Uznesenie č. 36:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších
všeobecne záväzných nariadení.
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
3
proti:
0
zdržal sa:
4
Uznesenie nebolo schválené.

K bodu 4
Uznesenie č. 37:
Komisia odporúča súhlasiť s návrhom Zadania UŠ zóny Betliarska.
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
0
proti:
7
zdržal sa:
0
Uznesenie nebolo schválené.
Dôvody nesúhlasu:
- Ponechať súčasné funkčné využitie – zeleň
- Nesúhlas s ďalším zahusťovaním
K bodu 5
Komisia prerokovala návrh na spracovanie ďalšieho územného plánu zóny v zmysle platného
územného plánu.
Uznesenie č. 38:
Komisia odporúča začať obstarávať územný plán zóny Kapitulský dvor.
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
1
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 6
Uznesenie č. 39:
Komisia odporúča začať obstarávať spracovanie 2.časti štúdie pešieho pohybu.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
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Zároveň sa komisia zaoberala aj otázkou akým spôsobom preniesť návrhy z prvej časti štúdie
do praxe. Prvá časť štúdie je pripravená na schválenie v miestnom zastupiteľstve. Ak sa však
usilujeme o to, aby bol tento materiál naozaj záväzný bolo by dobré schváliť ho s takýmto
návrhom uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sc h v a ľ u j e
Štúdiu pešieho pohybu mestskej časti Bratislava-Petržalka lokalita Háje a poveruje starostu
postupným zabezpečovaním realizácie čiastkových projektov v zmysle štúdie, ktorým môže
predchádzať súťaž návrhov.
Predseda komisie prisľúbil, že o takomto návrhu uznesenia budú rokovať v kluboch tak, aby
to mohli v zastupiteľstve potom podporiť s takýmto znením uznesenia.
K bodu 7 - Rôzne
a) Poslanec Kačírek vzniesol požiadavku, aby sa do najbližšej komisie dostali aktuálne
informácie o 2.etape električky v Petržalke. Podľa ostatných informácií z kancelárie
hlavnej architektky je situácia nasledovná: Práce na projektovej dokumentácií pre
územné konanie pre stavbu 2.etapy električky sú pozastavené z dôvodu, že
k dnešnému dňu nebola uzavretá EIA a s ňou súvisiace požiadavky na doplnenie PD.
b) Urbanistická štúdia centrálna rozvojová os Jantárova je v súčasnosti v štádiu
spracovania návrhu zadania. Túto UŠ obstaráva hlavné mesto. Návrh zadania bude
predmetom rokovania aj komisie UPVaD.
Záver rokovania komisie: 16:00 hod.
Zapísal: Ing. arch. Z. Kordošová
Overil: M. Jóna
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