
                                               Zápisnica 
z 10. Zasadnutia komisie Výstavby a dopravy (VaD/ pri miestnom zastupiteľstve   Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica, konaného dňa 26.03.2012 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny/ tvorí prílohu originálu zápisnice/  
                                                Ing. Malinovský ,ing. Arch. Starý, ing.Spielbock, ing. Jánoš, RNDr.   
                                                Bánsky PhD., Sajan 
Ospravedlnený:                    Ing. Kopčák 
 
Hostia:                                   Ing. Weinštuk- vicestarosta, ing. Vojtašák-prednosta 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Žiadosť fyzickej osoby o predlženie platnosti stanoviska č.2055/2006 zo dňa 

16.01.2007. 
3. Žiadosť TJ Záhorák o vyjadrenie k projektu stavby a prekládky plynového vedenia. 
4. Žiadosť firmy B.IN.G. o odsúhlasenie dopravného napojenia na cestu  pri Poľnom 

Mlyne. 
5. Oznámenie o povolení výnimky na osadenie reklamy. 
6. Rôzne 
7. Ukončenie 

 

K bodu 1. 
Predseda komisie Ing. Malinovský otvoril desiate zasadnutie komisie VaD a privítal všetkých 
prítomných členov i hostí. Zároveň navrhol aby mohli hostia predniesť svoje informácie skôr 
ako bude komisia pokračovať podľa svojho  programu. Prítomní členovia tento návrh odsúh- 
lasili. 
 
Ing. Weinštuk- informoval komisiu o vypracovaní Štatútu novín NAŠA BYSTRICA. Členovia 
komisie zobrali túto informáciu na vedomie. 
 
Ing. Weinštuk a ing Vojtašák –informovali o prebiehajúcom procese prípravy žiadosti 
o dotáciu z Eurofondov na revitalizáciu areálu školského ihriska pri ZŠ v Záhorskej Bystrici. 
Členovia komisie po vypočutí si tejto informácie vyjadrili počudovanie nad skutočnosťou,že 
táto záležitosť nebola predložená do komisie V a D a zároveň vyjadrili svoje pripomienky 
a návrhy k navrhovanej revitalizácii tak  k  povrchu ihriska z hľadiska jeho údržby,rozsahu 
iných úprav a upozornili na  spôsob financovania- či sa dá z týchto fondov platiť aj DPH a 
či je vôbec rentabilné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na daný rozsah prác 
bez možnosti stavebnej predprípravy pre plánovanú výstavbu  športovej haly. 
 
 



K bodu č.2 
Žiadosť fyzickej osoby o predĺženie platnosti stanoviska č.2055/2006 zo dňa 16.01.2007. 

- Komisia VaD po posúdení žiadosti konštatuje,že predmetná žiadosť patrí v danej 
fáze do kompetencie  Stavebného úradu a preto mu ju odstupuje. 

K bodu č.3. 

Žiadosť TJ Záhorák o vyjadrenie k projektu a prekládke plynového vedenia. 

- Komisia po preštudovaní predloženého projektu konštatuje, že predložený projekt 
rieši  i parkovacie miesta a tak ako je to navrhnuté je potrebné uvažovať 
s vybudovaním lapača ropných látok. Projekt postupuje  Stavebnému úradu na ďaľšie 
riešenie a upozorňuje na dodržanie podmienok uvedených  v Zmluve o prenájme. 

K bodu č.4.  
Žiadosť firmy D.IN.G. o odsúhlasenie  dopravného napojenia na cestu pri Poľnom Mlyne. 

- Komisia si preštudovala žiadosť a konštatuje, že  nemá námietky  voči tomuto 
napojeniu ale neprísluší jej vydávať takéto stanovisko, toto  je v kompetencii správcu 
komunikácie a nakoľko sa jedná o štátnu cestu II/505   a tá je v správe Magistrátu – 
oddelenia  cestného hospodárstva. Tam treba žiadosť smerovať. 

K bodu č.5. 
Oznámenie o povolení výnimky na osadenie reklamy. 

- Komisia po prerokovaní a oboznámení sa so stanoviskom odboru dopravy  pri 
Magistráte nemá námietky    proti umiestneniu reklamy, za dodržania všetkých 
predpisov a podmienok stanovených Stavebným zákonom. 

 K bodu č.6. Rôzne: 

           Žiadosť Hl. mesta o vyjadrenie sa k navrhovanej smernici pre klasifikáciu,schvaľovanie                   
           a umiestnenie pamätníkov, pamätných tabúľ. 

- Komisia nemá výhrady voči tejto smernici a odporučuje ju starostovi  podporiť. 

K bodu č.7. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V a D ing. Malinovský poďakoval za 
aktívnu účasť všetkým členom a ukončil 10. Zasadnutie komisie. 

 

 

V Bratislave: 27.03.2012 

Zapísal: Ing. Malinovský Pavel   

 

 

 



 
 

 
 

            


