Komisia ÚPVaR

01.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie ÚPVaR dňa 01.12.2020
v budove Technopolu, v zasadačke miestneho úradu na 8. poschodí
a v online pripojení členov komisie
Prítomní členovia komisie – poslanci:
Ing. Miroslav Behúl PhD. (online), Ing. arch. Michala Kozáková (online), PaedDr. Oliver Kríž (online),
Ing. Lýdia Ovečková (online), Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá (online), Ing. arch. Drahan Petrovič
(online), Mgr. Natália Podhorná (online), Ing. arch. Matúš Repka (online), Ing. arch. Branislav Sepši
(online), Ing. Jozef Vydra (online);
Prítomní členovia komisie - neposlanci:
Ing. Alica Hájková, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč (online, pripojil sa 17:35), PhD., Štefan Wenchich
(online);
Prítomní hostia komisie (v bode 8):
Peter Halák (online), Róbert Sedlák (online)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol: J. Vydra
Začiatok komisie: 17:07 hod.

K bodu 1
Program zasadnutia
1.

Schválenie programu zasadnutia

2.

Zmena VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 a č.
18/2019

3.

VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

4.

Prezentácia projektu - Reinterpretácia predpolia Základnej školy Dudova

5.

Podnet na zmenu územného plánu mesta v lokalite Kapitulský dvor

6.

Vyjadrenie k investičnému zámeru „Dopravné napojenie na Einsteinovu ulicu" pre stavbu
„Polyfunkčný komplex budov, Einsteinova ulica“

7.

Vyjadrenie k investičnému zámeru „Ubytovacie zariadenie TARPAN", Májová ulica

8.

Rôzne:
 Spojená škola Felix a športové centrum mládeže na Námestí Jána Pavla II.
 Informačný materiál k projektom mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie IV. štvrťrok
2019 – III. štvrťrok 2020

Prítomných 12 z 13 členov.
Za schválenie programu hlasovalo 12/12 prítomných členov.
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K bodu 2

Zmena VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 a č.
18/2019
Prezentovala: PaeDr. Katarína Brťková

Uznesenie č. 126 zo dňa 01.12.2020:
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č.
4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 a č. 18/2019.
Hlasovanie:
Prítomní:
13 z 13 členov
za:
9
proti:
1
zdržal sa:
3
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 3

Zmena VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti BratislavaPetržalka
Prezentoval: Mgr. Iveta Jančoková

Uznesenie č. 127 zo dňa 01.12.2020:
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2020 z XX o poskytovaní
finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie:
Prítomní:
13 z 13 členov
za:
13
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 4

Prezentácia projektu - Reinterpretácia predpolia Základnej školy Dudova
Prezentoval: Ing. arch. Matúš Repka
Parafrázovaný záznam z diskusie:
J. Vydra sa informuje či bude možné realizovať úpravy aj na školách bez veľkorysého predpolia ako
má ZŠ Dudova; A. Hájková: Z čoho financované?; M. Repka: Z poslaneckej priority 4 poslancov,
dotácií, ktoré získala riaditeľka ZŠ, realizované etapovito podľa financií; T. Palkovič (online hosť):
Informuje, že štúdia nie je finálna, živý projekt, koordinuje sa s riaditeľkou školy.

Uznesenie č. 128 zo dňa 01.12.2020:
Komisia berie na vedomie prezentáciu projektu - Reinterpretácia predpolia Základnej školy Dudova.
Hlasovanie:
Prítomní:
13 z 13 členov
za:
13
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5

Podnet na zmenu územného plánu mesta v lokalite Kapitulský dvor
Prezentoval: Ing. arch. Štefan Hasička
Parafrázovaný záznam z diskusie:

J. Vydra: Či to nemôže ísť do ZaD 07; Š. Hasička: Po prerokovaní už pripomienky nemôžu byť
zapracované; E. Pätoprstá: V priľahlej škole majú ekovýchovu hodil by sa tam aj park;
B. Sepši: Nepáči sa mu „hurá-eko ošiaľ“ a je zástanca rozumného rozvoja; Dopyt na názor
B. Kováča, ktorý je odpojený; M. Kozáková sa pýta na názor Š. Hasičku; Hasička vysvetľuje
princíp obstarávania UŠ; J. Vydra odporúča počkať na vyhodnotenie pripomienok návrhu
ÚPN-Z;
Uznesenie č. 129 zo dňa 01.12.2020:
Komisia odporúča zmeniť funkčné plochy s kódom J 201 a I 501 na funkciu mestská zeleň
(parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110) v lokalite Kapitulský dvor podľa
priloženej dokumentácie.
Hlasovanie:
Prítomní:
12 z 13 členov
za:
8
proti:
2
zdržal sa:
2
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 6

Vyjadrenie k investičnému zámeru „Dopravné napojenie na Einsteinovu ulicu" pre stavbu
„Polyfunkčný komplex budov, Einsteinova ulica“
Prezentoval: Ing. arch. Štefan Hasička
Parafrázovaný záznam z diskusie: Š. Hasička: Oddelenie ÚRaD podľa doteraz dostupných dokumentov
nie je zatiaľ zámeru naklonené; J. Vydra: mestský poslanec Peter Cmorej predložil návrh uznesenia
a mestskí poslanci schválili, že Mestské zastupiteľstvo nesúhlasí so zriadením vecného bremena
práva prechodu a prejazdu, s predajom, ani s prenájmom dotyčných parciel pre vybudovanie
dopravného napojenia priľahlých pozemkov na Einsteinovu ulicu a žiada primátora hlavného mesta
Bratislava aby žiadosti o kúpu, prenájom alebo zriadenie vecného bremena k daným parcelám
5947/27 a 5067/1 (parcela E 347) k. ú. Petržalka, doručené teraz, či v budúcnosti, ani nepredkladal na
schválenie mestskému zastupiteľstvu; O. Kríž: Petície v minulosti, neoblomný investor.

Uznesenie č. 130 zo dňa 01.12.2020:
Komisia odporúča starostovi súhlasiť s investičným zámerom „Dopravné napojenie na
Einsteinovu ulicu" pre stavbu „Polyfunkčný komplex budov, Einsteinova ulica“.
Hlasovanie:
Prítomní:
12 z 13 členov
za:
0
proti:
12
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.
K bodu 7

Vyjadrenie k investičnému zámeru „Ubytovacie zariadenie TARPAN", Májová ulica
Prezentoval: Ing. arch. Štefan Hasička
Parafrázovaný záznam z diskusie:

L. Ovečková: Vníma to ako prílišné zahusťovanie územia; M. Behúl: či nehrozí, že z toho budú
byty; M. Repka: Podľa neho natlačené na komunikáciu, dopyt na názor OÚRaD; Š. Hasička:
máme výhrady k architektúre, na základe predloženej dokumentácie je však zámer viac
menej v poriadku, miestny úrad nemôže hypotetizovať pri vydávaní vyjadrení;
Uznesenie č. 131 zo dňa 01.12.2020:
Komisia odporúča starostovi súhlasiť s investičným zámerom „Ubytovacie zariadenie
TARPAN" na Májovej ulici.
Hlasovanie:
Prítomní:
12 z 13 členov
za:
0
proti:
10
zdržal sa:
2
nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.
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K bodu 8

Rôzne
 Škola Felix na Námestí Jána Pavla II.
D. Petrovič a P. Halák predstavili ideovú štúdiu školy, škôlky, športovísk a športovej haly
v území od Kutlíkovej ulice po jej napriamení po pozemky pri kostole Svätej rodiny.
Poslanci ju vzali na vedomie.
 Informačný materiál k projektom mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie IV.
štvrťrok 2019 – III. štvrťrok 2020
J. Vydra požiadal poslancov o oboznámenie sa s materiálom.

Záver rokovania komisie: 20:10 hod.

Zapísal:

Ing. arch. Štefan Hasička
tajomník komisie ÚPVaR

Overil:

Ing. Jozef Vydra
predseda komisie ÚPVaR
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