
Zápisnica 
 

zo  zasadnutia komisie výstavby a dopravy (VaD) pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej 

časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 14. 04. 2015 

 

Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu originálu zápisnice) 

    predseda: Miloš Fatyka, tajomníčka: Ing. Lívia Štulajterová 

členovia: Ing. Pavol Spielböck, Ing. Peter Kopčák, Ing. arch. 

Ladislav Slabey, Ing. Vladimír Šturm, Marta Liďáková, 

Ing. Roman Weinštuk, Vladimír Kristl, Miloslav Sajan 

Prítomní hostia:  Ing. Jaroslava Liďáková 

    Rudolf Ivák 

 

Program: 

 

1. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve m.č. na ul. P.Blaha z dôvodu 

vybudovania elektrickej prípojky – stanovisko komisie. 

2. Zostavenie odborného tímu a jeho poverenie na vypracovanie príslušnej dokumentácie 

pre projekt parkovania na Gbelskej ulici, projekt odvodnenia ulíc Pútnická 

a Tešedíkova, projekt revitalizácie parkovej plochy a projekt preložky kanalizačného 

potrubia v súkromnom pozemku na Strmých vŕškoch. 

3. Informácie o plánovanej investičnej činnosti v obci. 

4. Prezentácia stanoviska komisie VaD zo dňa 24.2. k bodu č.2 - Presun zástavky MHD 

pánovi Ivákovi, ktorý bude hosťom komisie VaD. 

 

 

K bodu č. 1 

Komisia odporúča mestskej časti uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena za splnenia podmienky uskutočnenia prevodu pozemkov parc. č. 1138/8, 1138/15, 

1136/17, k. ú. Záhorská Bystrica do vlastníctva mestskej časti. 

 

K bodu č. 2  

- Návrhom revitalizácie peších a parkovacích plôch v blízkosti centra bol poverený 

Ing.arch. Slabey. Všetky dostupné podklady (situácia širších vzťahov) zabezpečí 

mestská časť. 

- Pre projekt preložky kanalizačného potrubia v súkromnom pozemku na Strmých 

vŕškoch bol poverený Ing. Šturm, aby podľa možností dal vypracovať cenový odhad 

na potrebnú PD, inžinierig a realizáciu predmetnej preložky potrubia. Všetky dostupné 

podklady zabezpečí mestská časť. 

- Pre projekt odvodnenia ulíc Pútnická a Tešedíkova sa členovia komisie VaD dohodli, 

že je treba absolvovať obhliadku príslušných lokalí. MČ zabezpečí situáciu vodných 

tokov obce. 

 

K bodu č. 3 

Komisii boli pre informáciu o plánovanej výstavbe predložené projekty:  

- prekládka a rekonštrukcia vodovodného potrubia v úseku od čerpacej stanice na 

Pútnickej ulici po vodojem v Marianke 

- samoobslužná autoumyvárka na Hodonínskej ul. 

Komisia berie na vedomie informácie o plánovanej výstavbe. 
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K bodu č. 4 

Členovia komisie VaD prezentovali p.Ivákovi svoje záporné stanovisko zo dňa 24.2 k presunu 

zástavky MHD na ul. Čsl. tankistov. Pán Ivák sa sťažoval na nedodržiavanie čistoty 

a poriadku na predmetnej zástavke a na rušenie nočného kľudu. Komisia VaD odporučila 

osloviť Dopravný podnik Bratislava, aby zintenzívnil intervaly čistenia tejto zástavky. 

V prípade rušenia nočného kľudu odporúča p. Ivákovi informovať Mestskú políciu. Komisia 

VaD odporúča Miestnemu zastupiteľstvu zrušiť uznesenie č. 421/2014 prijaté dňa 30.9. 2014, 

v ktorom MiZ odporúča starostovi mč pristúpiť k uskutočneniu požadovanej zmeny polohy 

zástavky MHD. 

 

 

V Bratislave,  27. 04. 2015 

Zapísala: Ing. Štulajterová.  

 


