Komisia ÚPVaD

30.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie ÚPVaD dňa 30.04.2019
Začiatok komisie: 17:07
Prítomní členovia komisie - poslanci:
Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Tatiana Kratochvílová,
Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Tomáš Palkovič, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná,
Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra;
Prítomní členovia komisie - neposlanci:
Ing. Alica Hájková, Ing. Boris Hrbáň, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan Wenchich;
Hostia:
Ing. Julián Lukáček – oddelenie finančné, Mgr. Veronika Berner Ďurinová – oddelenie životného
prostredia, Mgr. Soňa Chanečková – stredisko sociálnych služieb, Ing. Milan Raus – OÚRaD,
Ing. arch. Zuzana Gazsová – OÚRaD;
Program zasadnutia:
1.

Schválenie programu zasadnutia

2.

Kontrola uznesení

3.

FO - Záverečný účet mestskej časti za rok 2018

4.

OSV – Návrh zmeny VZN o poskytovaní sociálnych služieb

5.

OŽP - Návrh zmeny VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku

6.

OŽP - Návrh VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov

7.

Návrh zmeny VZN o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby

8.

Návrh na zriadenie novej komisie “Dopravy, mobility a bezbariérovosti” pri MZ

9.

„nesto“, štvrť kreatívneho priemyslu, Vojenský dvor – prezentácia projektu spoločnosťou Lucron.

10. „Petržalská pláž“, Veľký Draždiak, architektonická štúdia
11. Polyfunkčná budova Digital Systems, Údernícka 9/A, architektonická štúdia
12. Štúdia pešieho pohybu (Petržalka – Lúky), rozvojový dokument
13. Parkovacia politika
14. Voľba podpredsedu komisie
15. Rokovací poriadok komisie ÚPVaD
16. Rôzne:
 Informácia o stave Domu kultúry Ovsište
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K bodu 1
J. Vydra upozornil, že 19:45 bude musieť odísť. Ak sa nestihnú prerokovať všetky body programu,
body 14. a 15. budú presunuté na ďalšie zasadnutie.
Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia:
Prítomní:
12 z 19 členov
za:
12
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Upravený program zasadnutia bol schválený.
K bodu 2
Kontrola uznesení bez pripomienok.
K bodu 3
Materiál Záverečný účet mestskej časti za rok 2018 prítomným predstavil Ing. Julián Lukáček.
Prišli T. Kratochvílová a M. Kozáková.
Uznesenie č. 18 zo dňa 30.04.2019:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet a finančné usporiadanie
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018.
Hlasovanie:
Prítomní:
14
za:
14
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 4
Návrh zmeny VZN o poskytovaní sociálnych služieb prítomným predstavila Mgr. Soňa Chanečková.
Uznesenie č. 19 zo dňa 30.04.2019:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
Hlasovanie:
Prítomní:
14
za:
14
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 5
Návrh zmeny VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku prítomným predstavila Mgr. Veronika Berner
Ďurinová.
Uznesenie č. 20 zo dňa 30.04.2019:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie:
Prítomní:
14
za:
14
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 6
Návrh VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov, prítomným predstavila Mgr.
Veronika Berner Ďurinová.
Uznesenie č. 21 zo dňa 30.04.2019:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie:
Prítomní:
14
za:
14
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 7
Návrh zmeny VZN o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby prítomným predstavila
Ing. Lýdia Ovečková.
Prišiel B. Kováč.
Pozmeňovací návrh k bodu 7: V §4 nepripájať slová „maximálne však do výšky 100.000,- eur“
a ponechať pôvodné znenie: „Mestská časť každoročne vyčlení pre účely poskytovania dotácií z
rozpočtu 1% z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.“
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Hlasovanie:
Prítomní:
15
za:
8
proti:
4
zdržal sa:
3
nehlasoval: 0
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Uznesenie č. 22 zo dňa 30.04.2019:
Komisia po zapracovaní uvedeného pozmeňovacieho návrhu odporúča miestnemu zastupiteľstvu
schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017
z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018.
Hlasovanie:
Prítomní:
15
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
7
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 8
Návrh na zriadenie novej „Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti” neprišiel predstaviť žiaden z
predkladateľov.
Uznesenie č. 23 zo dňa 30.04.2019:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zriadenie komisie dopravy, mobility a
bezbariérovosti s odporúčaním, aby sa do nej integrovali skupiny tematicky súvisiace s dopravou
(Rada fondu statickej dopravy, Pracovná skupina pre chodníky, prípadne ďalšie).
Hlasovanie:
Prítomní:
15
za:
14
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 9
Projekt „nesto“, štvrť kreatívneho priemyslu, Vojenský dvor prítomným predstavili Ing. Plocháň a Ing.
Kavecký zo spoločnosti Lucron.
B. Sepši uviedol, že z dôvodu možného konfliktu záujmov pri bode č. 9 nebude aktívne vstupovať do
diskusie, ani hlasovať.
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Záver z diskusie k bodu 9: K celému projektu je žiaduce spracovať urbanistickú ekonómiu, najmä
vyčísliť nároky novej výstavby na škôlky, športoviská a základnú občiansku vybavenosť. Už v štádiu
prípravy projektu určiť komunikácie, ktoré budú finálne odovzdané Hl. m. SR Bratislave, a ich rozsah.
Údaje má uviesť spracovateľ v dokumentácii. Za týmto účelom je žiaduce spracovať urbanistickú
štúdiu alebo aspoň zjednodušenú štúdiu zástavby celej lokality Vojenský dvor, aby bolo možné
urbanistickú ekonómiu preveriť. Výstavbu plánovať po etapách tak, aby jednotlivé etapy neboli
monofunkčné, ale aby k realizovaným obytným budovám po kolaudácií prislúchala už aj zrealizovaná
občianska vybavenosť.
Uznesenie č. 24 zo dňa 30.04.2019:
Komisia berie zámer na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
15
za:
13
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2 B. Sepši, L. Ovečková
Uznesenie bolo schválené.
J. Vydra vzhľadom na prítomnosť občanov, ktorý prišli k bodu 13. navrhol predradenie tohto bodu. Za
predradenie bodu 13. hlasovalo 14 z 15 členov. Predradenie bolo schválené.
K bodu 13
Komentár k podkladovým materiálom zaslaným k Parkovacej politike prítomným uviedol
Ing. Milan Raus.
Odišla L. Ovečková, M. Kozáková, B. Hrbáň.
J. Vydra oznámil, že v zmysle úvodného upozornenia bude musieť odísť. Za účelom pokračovania
komisie požiadal N. Podhornú o vedenie zasadnutia komisie. S vedením zasadnutia komisie
N. Podhornou súhlasilo 12 z 12 členov komisie.
Odišiel J. Vydra.
Materiál k parkovacej politike bude predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 25 zo dňa 30.04.2019:
Komisia berie informáciu na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
11
za:
11
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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Odišiel B. Sepši.
K bodu 10
Investičný zámer „Petržalská pláž“, Veľký Draždiak prítomným predstavila Ing. arch. Zuzana Gazsová.
Uznesenie č. 26 zo dňa 30.04.2019:
Komisia požaduje zapracovať toalety, sprchy, smetné koše, záchrannú službu (plavčíka) a parkovacie
stojiská do dokumentácie investičného zámeru a opätovne ju predložiť.
Hlasovanie:
Prítomní:
10
za:
10
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 11
Investičný zámer Polyfunkčná budova Digital Systems, Údernícka 9/A prítomným predstavila
Ing. arch. Zuzana Gazsová.
Komisia požaduje, aby investor riešil nároky na statickú dopravu na pozemkoch v jeho vlastníctve.
Uznesenie č. 27 zo dňa 30.04.2019:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom.
Hlasovanie:
Prítomní:
10
za:
0
proti:
10
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.
Odišiel D. Petrovič, T. Kratochvílová, M. Repka.
K bodu 12
Zámer obstarania rozvojového dokumentu Štúdia pešieho pohybu (Petržalka – Lúky) prítomným
predstavil Ing. Milan Raus.
Stanovisko č. 28 zo dňa 30.04.2019:
Komisia berie zámer obstarania na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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Komisia ukončila svoju činnosť.
Nasledujúce body programu zasadnutia neboli prerokované:




Voľba podpredsedu komisie
Rokovací poriadok komisie ÚPVaD
Informácia o stave Domu kultúry Ovsište

Záver rokovania komisie: 21:00 hod.

Zapísal:

Ing. arch. Štefan Hasička, tajomník

Overil:

Ing. Jozef Vydra, predseda
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