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Zápisnica zo zasadnutia komisie ÚPVaR dňa 14.01.2020 
 

Začiatok komisie: 16:36 

 

Prítomní členovia komisie - poslanci: 

Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. arch. Michala Kozáková, PaedDr. Oliver Kríž, 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, 

Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, 

 

Prítomní členovia komisie - neposlanci: 

Ing. Alica Hájková, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan Wenchich; 

 

Neprítomní členovia komisie - poslanci: 

Miroslav Dragun, Ing. Lýdia Ovečková, Ing. Jozef Vydra  

 

Hostia: 

Ing. František Brliť, Ing. arch. I. Konrad, Ing. Tatiana Kratochvílová, Jakub Kuruc, Mgr. Tomáš Palkovič, 

Ing. Milan Raus, Adam Sarlós, Ing. arch. Jozef Vasek, Irena Vavrincová, Ing. arch. Martin Vojta, Ing. 

arch. Jana Zlámalová, p. Munka; 

 

Program zasadnutia: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Centrálna rozvojová os  (aktuálne informácie o postupe v procese) 

4. Električková trať  (aktuálne informácie o postupe  v procese) 

5. Športovo - rekreačný areál v gescii BSK 

6. Šrobárovo námestie, postup, etapizácia, štátna dotácia a jej čerpanie 

7. Námestie Republiky architektonická súťaž a začiatok participácie s občanmi 

8. Oživenie Nobelovho námestia a Petržalského korza 

9. Príprava nových cyklotrás v rámci Petržalky 

 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie M. Repka. 

 

K bodu 1 

Návrh spojiť body 6 a 9 do jedného, nakoľko spadajú pod referát investičných činností.  

Hlasovanie za schválenie upraveného programu zasadnutia: 

Prítomní: 8 zo 14 členov 
za: 8  
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
Upravený program zasadnutia bol schválený. 
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Návrh vypustiť bod 8 z programu zasadnutia. Investičný zámer Oživenie Nobelovho námestia a 

Petržalského korza mal prezentovať neprítomný  J. Vydra. 

Hlasovanie za preloženie bodu do nasledujúcej komisie: 

Prítomní: 8 Zo 14 členov 
za: 8  
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Prišli E. Pätoprstá a O. Kríž. 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení bez pripomienok. 

 

Prišiel D. Petrovič. 

 

K bodu 3 

Aktuálne informácie o postupe v procese Centrálna rozvojová os prítomným predstavila Ing. arch. I. 

Konrad  a Ing. Tatiana Kratochvílová. 

 

Prišiel B. Sepši a B. Kováč. 

 

Parafrázovaný záznam diskusie: M. Repka: sa zaujímal o termín vyhodnotenia pripomienok, 

dopracovanie konceptu a ako sa bude na základe tohto projektu narábať s Jantárovou cestou; I. 

Konrad: V súčasnosti kontrolujú dokumentáciu, ktorú obdržali pred Vianocami, pripravujú súborné 

stanovisko a chcú začať s participáciou. Plán je dokončiť štúdiu do konca 2020; E. Pätoprstá: sa 

zaujímala prečo je oddelený projekt električky a CRO, či bude zakomponovaná aj Štúdia pešieho 

pohybu, dotiahnuté sporné financovanie hraničných častí chodníkov: I. Konrad a T. Kratochvílová 

hovoria o spolupráci architekta s Remingom,; M. Kozáková: sa zaujíma či aktuálna štúdia na ktorej sa 

pracuje bude vlastne návrh: I. Konrad: Mesto sa snaží zapracovať pripomienky do návrhu, ktorý bude 

spojením dvoch predchádzajúcich variantov konceptov a zapracovaných pripomienok. 

 

Komisia berie na vedomie aktuálne informácie o postupe v procese Centrálnej rozvojovej osi. 

 

K bodu 4 

Aktuálne informácie o postupe v procese Električková trať prítomným predstavil Ing. František Brliť a 

Ing. Tatiana Kratochvílová.  

 

Pokračujú stretnutia pracovnej skupiny so zástupcami spol. METRO, MČ Petržalka, Magistrátu a MIB. 

Predpokladá sa zahájenie stavebných prác v máji 2021, dovtedy pripravujú súťaž o zhotoviteľa. 

Dokončenie stavebných prác je predbežne naplánované do augusta 2023. 

 

Parafrázovaný záznam diskusie: M. Repka: sa zaujímal o koncový bod trate, či by nebolo vhodné 

situovanie vlakovej zástavky: Ing. Tatiana Kratochvílová: Uviedla, že je to v kompetencii hlavne štátu, 

ale nevylúčila túto možnosť; E. Pätoprstá: sa zaujíma o dopad projektu na klímu, vodozádržné 

opatrenia, atď.: Ing. Tatiana Kratochvílová: uviedla, že uvedené koordinujú s projektom a postupujú 

https://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Ing.%20Franti%C5%A1ek%20Brli%C5%A5%20%40Bratislava
https://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Ing.%20Franti%C5%A1ek%20Brli%C5%A5%20%40Bratislava
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podľa manuálu; M. Repka: opäť sa zaujíma o Jantárovú cestu: Tatiana Kratochvílová: uviedla, že ak 

nebude možné preložiť Jantárovú cestu na druhú stranu električkovej trate prebehne kompletná 

rekonštrukcia (inak podľa dokumentácie); Petrovič: či projekt VI Group Polyfunkčný bytový dom 

počíta s prekladaním Jantárovej; Kríž: či je možné počítať s rozšírením projektu smer Juh: Brliť: 

Ukončenie obratiskom, vždy sa dá pokračovať; Patoprstá: Prečo obratisko, staré električky sú hlučné. 

Kratochvílová: Nikto nepozná presnú odpoveď uvažuje sa aj s nákupom nových električiek, je to 

otázka aj na DPB. 

 

Na základe podnetu D. Petroviča overiť, či projekt VI Group Polyfunkčný bytový dom na 

Topoľčianskej počíta s prekladaním Jantárovej. 

 

Komisia berie na vedomie aktuálne informácie o postupe v procese Električková trať. 

 

K bodu 8 

Bod 8 bol vypustený z programu zasadnutia. Viď K bodu 1. 

 

Odišiel B. Kováč. 

 

K bodu 7 

Investičný zámer Námestie Republiky architektonická súťaž a začiatok participácie s občanmi 

predstavil Ing. arch. Matúš Repka. Pripravuje sa participácia a súťaž. 

 

Komisia berie na vedomie informácie k investičnému zámeru Námestie Republiky architektonická 

súťaž. 

 

K bodu 5 

Urbanistickú štúdiu Športovo - rekreačný areál v gescii BSK prítomným predstavil Ing. arch. Martin 

Vojta, na otázky odpovedali Ing. arch. Jana Zlámalová a p. Munka. 

 

Uznesenie č. 66 zo dňa 14.01.2020: 

Komisia uvítala zámer „Športovo - rekreačný areál v gescii BSK“. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10  
za: 10  
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 67 zo dňa 14.01.2020: 

Komisia požiadala o predĺženie termínu na vyjadrenie MČ Bratislava-Petržalka do 31.01. 2020. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10  
za: 10  
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proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6 

(Bol predstavený samostatne) 

Zámer Šrobárovo námestie, postup, etapizácia, štátna dotácia a jej čerpanie prítomným predstavila 

Irena Vavrincová z referátu investičných činností. 

 

Uznesenie č. 68 zo dňa 14.01.2020: 

Komisia požaduje rokovanie s Magistrátom ohľadne rozšírenia ovocného sadu, následne stanoviť 

rozsah architektonickej štúdie pre dané územie a do leta 2020 pripravili podklady na čerpanie štátnej 

dotácie. Architektonická štúdia by mala byť zameraná na investíciu do 200.000,-€ 

 

Odišla A. Hájková a N. Podhorná. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  
za: 8  
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9  

(Bol predstavený samostatne) 

Investičný zámer Príprava nových cyklotrás v rámci Petržalky prítomným predstavil 

Mgr. Tomáš Palkovič.  

 

Uznesenie č. 69 zo dňa 14.01.2020: 

Komisia žiada miestne zastupiteľstvo, aby požiadalo prednostu,  aby začal pracovať na príprave 

a realizácii cyklotrás v zmysle štúdie rozvoja cyklistickej dopravy č. 13 (Černyševského a Wolkrova 

ulica) a č. 21B (Jasovská, Turnianska, Humenské nám., Žehrianska-Dolnozemská). 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  
za: 8  
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 70 zo dňa 14.01.2020: 

Komisia žiada miestne zastupiteľstvo, aby požiadalo prednostu,  aby v spolupráci s Magistrátom hl. 

m. Bratislava pokračoval v práci na príprave a realizácii 4. mestského okruhu. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8  
za: 8  
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

ZA: (Repka, Petrovič, Behúl, Kozáková, Pätoprstá, Sepši, Wenchich, Kríž) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Komisia žiada predložiť na nasledujúciu KÚPVaR 21.01.20120 projektovú dokumentáciu v zmysle 

DÚR, Cyklotrasy O4 (Prístavný most, Májová, Gettingova, Haanova, Nám. Hraničiarov, Chorvátske 

rameno, Hálova, Rusovská cesta, Petržalské korzo od odd.OMOaI. 

 

 

 

 

Komisia ukončila svoju činnosť. 

Záver rokovania komisie: 20:28 hod. 

 

 

 

Zapísal: Ing. arch. Zuzana Gazsová 

  

 

 

 

Overil: Ing. arch. Matúš Repka, 

 podpredseda 

 


