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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 nasledovne:
-

presun bežných výdavkov vo výške 6 000 € z programu 8.1. na program 4.1.5
vyčlenenie bežných výdavkov vo výške 14 000 € v programe 8.1.
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Dôvodová správa
Na návrh poslankyne Eleny Pätoprstej prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 12.12.2017 uznesenie č.413 ako „Uznesenie na zníženie zástavby a
dopravy v okolí Sadu Janka Kráľa“ v časti bodu A) schválilo:
1. na území Artmedie definovanom v Zmenách a doplnkoch 02 pod č. KR/PE/2 (44-2407) podnet na Zmenu a doplnok Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, a to
zmenu funkcie číslo 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu na funkciu číslo 401 – šport, telovýchova a voľný čas
2. podnet na Zmenu a doplnok Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy – zmenu
cesty 1. triedy Krasovského v časti medzi Sadom Janka Kráľa a Artmediou
ohraničenou Viedenskou cestou po zjazd z Jantárovej na pešiu zónu s možnosťou
zásobovania a vstupu zásahových vozidiel.
V súlade s prijatým uznesením starosta mestskej časti listom č. 2127/2018/12-OURaD/Va
zo dňa 05.01.2018 informoval primátora hlavného mesta SR Bratislavy o uznesení a zároveň
zaslal predmetné podnety na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavy hlavnému mestu ako príslušnému orgánu územného plánovania vo veci obstarávania
územnoplánovacej dokumentácie hlavného mesta SR Bratislavy a jej aktualizácie. Listom
doručeným dňa 19.02.2018 nám Hlavné mesto odpovedalo na naše podnety na Zmeny a doplnky
platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. V odpovedi nás informovalo, že
podnet na zmenu textovej časti ÚPN mesta na rozšírenie lokalít, pri ktorých je mestská časť
Bratislava-Petržalka oprávnená obstarávať územné plány zón o lokalitu „Sad Janka Kráľa“ a
podnet na zmenu a doplnok na území Artmedie eviduje. Zároveň nás informovalo, že zaradiť
podnet na zmenu a doplnok – zmenu cesty 1.triedy Krasovského v časti medzi Sadom Janka
Kráľa a Artmediou na pešiu zónu nie je možné bez podrobnej analýzy a preukázania dopravných
vzťahov v území.
Vzhľadom k popísanej skutočnosti na návrh poslankyne Pätoprstej prijalo miestne
zastupiteľstvo dňa 27.3.2018 uznesenie č. 450, v ktorom žiada vyčlenenie sumy a zmenu
rozpočtu pre plnenie uznesenia MZ č. 413/2017 a na dopravnú analýzu a dopravné posúdenie
a projektovú dokumentáciu, ktoré vyžaduje vyhlásenie stavebnej uzávery v uznesení č.
413/2017.
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená miestna komunikácia je v správe hlavného mesta
SR Bratislavy skôr ako mestská časť začne obstarávať uvedenú dopravnú analýzu je potrebné
získať súhlas od správcu komunikácie na obstaranie takéhoto dokumentu.
Uvedené požiadavky neboli zapracované v schválenom rozpočte mestskej časti
Bratislava-Petržalka na rok 2018, preto navrhujeme na ich zabezpečenie nasledovné úpravy
rozpočtu:
-

Presun bežných výdavkov z programu 8.1. urbanistické štúdie a územné plány zón na
program 4.1.5 Parkovanie na vypracovanie dopravnej analýzy vo výške 6 000 €.
Vyčlenenie bežných výdavkov v programe 8.1. urbanistické štúdie a územné plány zón
na pokrytie výdavkov spojených s prvou časťou konania stavebnej uzávery vo výške
14 000 €.

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 17.4.2018 a odporúčaný na
prerokovanie v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok.
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