
Zápisnica 
 

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

časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 19. 05. 2015 

 

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

    predseda: Miloš Fatyka, tajomníčka: Ing. Lívia Štulajterová 

členovia: Ing. Peter Kopčák, Ing. arch. Ladislav Slabey, Marta 

Liďáková, Vladimír Kristl, Miloslav Sajan 

Prítomní hostia:   

 

Program: 

 

1. Určenie priorít MČ z hľadiska stavebného rozvoja 

2. Typy na rozmiestnenie nových smetných košov 

3. Návrh zmeny organizácie dopravy na Kollárovej ul., na Hargašovej ul. 

4. Informácia o plánovanej investičnej výstavbe v obci 

5. Informácia o možnosti vybudovania parkovísk v zelených plochách na Gbelskej ulici 

6. Informácia o procese odovzdávania komunikácií Hlavnému mestu 

 

 

K bodu č. 1 

Komisia odporúča mestskej časti zaradiť do programu priorít stavebného rozvoja nasledovné: 

- rozšírenie kapacity materskej školy na Hargašovej 5 

- obstaranie vyhotovenia inventarizačnej mapy pozemkov vo vlastnícve MČ 

- rekonštrukcia športovej haly v areáli ZŠ Hargašova 5 

- riešenie odvodnenia obce – 1. Etapa (ul.Čsl.tankistov, ul. Tešedíkova) 

- obstaranie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie lokality Vlkovka pod 

Rávnicou a Pod Cintorínom 

- záchrana Richtárskeho domu 

 

K bodu č. 2  

Komisia odporúča mestskej časti umiestniť nové smetné koše v týchto miestach: 

- pri každom vstupe do lesa 

- po trase celej Pútnickej ulice posilnenie intenzity rozmiestnenia SK 

- pri kostole - Nám. Sv.Pia 2 kusy 

- zástavka MHD „Záhorská“ smer Most SNP 

 

K bodu č. 3 

Komisia bola oboznámená so sťažnosťou obyvateľov Kollárovej ulice na rýchlu premávku 

automobilov najmä v raňajšej dopravnej špičke a s neúnosnou dopravnou situáciou na 

Hargašovej ul. pred ZŠ s MŠ hlavne v ranných hodinách. 

Členovia komisie navrhujú mestskej časti, aby dala vypracovať projekt zmeny organizácie 

dopravy na predmetných uliciach, ktorého výsledkom by bolo zjednosmernenie týchto ulíc vo 

vybraných úsekoch. 

 

K bodu č. 4 

Keďže mestskej časti nebola poskytnutá dostatočná projektová dokumentácia plánovanej IČ, 

na základe ktorej by komisia mohla zaujať svoje stanovisko, tento bod bol z programu 

vypustený. 
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K bodu č. 5 

Komisia sa zhodla na tom, že problém s parkovaním na Gbelskej ulici bude vyriešený 

zjednosmernením Hargašovej ulice a vytvorením nových parkovacích miest vodorovným 

dopravným značením na existujúcej komunikácii. 

 

K bodu č. 6 

Komisia bola oboznámená so zložitosťou celého procesu odovzdávania nových aj pôvodných 

komunikácií na území mestskej časti. Jedná sa najmä o lokality Strmé vŕšky, Krče, Vlkovky, 

Rezidencia, ul. Pri Vápenickom potoku. 

Vo väčšine prípadov mestská časť nie je právne kompetentná vystupovať v procese 

odovzdávania komunikácií, keďže nie je vlastníkom dotknutých pozemkov pod predmetnými 

komunikáciami. Ďalšou prekážkou je chýbajúca projektová dokumentácia požadovaná 

Magistrátom hl. m. SR Bratislavy. Bez vôle a súčinnosti investorov, ktorí tieto komunikácie 

vybudovali nie je možné proces odovzdania komunikácií doviesť do úspešného konca.  

 

V Bratislave,  27. 05. 2015 

Zapísala: Ing. Štulajterová.  

 


