
Zápisnica 
 

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

časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 12. 9. 2012  

 

 

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

                                      p. Fatyka,  Ing.  Kopčák,   p. Sajan,  RNDr.  Banský PhD,                                                                 

                                      Ing. Jánoš,  Ing. Ihringová 

    

  Ospravedlnený:                     Ing. Spielböck,  Ing. arch. Starý 

         

  Hostia:                                  Ing. arch. Slabey,  Ing. Hromkovič,  p. Hlaváč                                                                                                     

_________________________________________________________________ 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie.  

2. Žiadosť Ing. Zuzany Juríkovej, Bratislavská 15, 84106 Bratislava Záhorská Bystrica 

o zapracovanie pripomienky do ÚPN mesta Bratislavy. 

3. Žiadosť o stanovisko k PD „Maloobchodná predajňa na Hodonínskej ulici“  

4. Materiál hlavného mesta SR Bratislavy – Určenie území, na ktoré je potrebné 

obstaranie ÚPZ.  

5. Presun plotu na ihrisku Krče Operou Groupe v súlade s vlastníckymi právami 

k pozemkom.  

6. Žiadosť občanov na odvodnenie Pútnickej ulice..  

7. Vybudovanie parkoviska a volejbalového ihriska pri škole. 

8. Rôzne.   

 

K bodu 1: 

Po privítaní zúčastnených, sa predstavili nový predseda komisie p. Fatyka a tajomníčka 

komisie  Ing. Ihringová,  ktorá oboznámila prítomných s programom.  

 

K bodu 2: 

Komisia odsúhlasila požiadavku Ing. Juríkovej na preklasifikovanie územia, susediaceho, 

s areálom Markíza, ktoré je v platnom územnom pláne zadefinované ako rozvojové územie 

s kódom D 201, s funkčným využitím pre občiansku vybavenosť celomestského 

a nadmestského významu na územie rozvojové, s kódom B 102, s funkčným využitím pre 

malopodlažnú výstavbu.  Táto požiadavka bude spracovaná a odoslaná z MČ BA Záhorská 

Bystrica na Hlavné mesto, ako spracovateľa ÚP Bratislava. 

 

K bodu 3: 

Komisia, po predstavení projektu hosťami Ing. Hromkovičom a p. Hlaváčom, odsúhlasila 

výstavbu maloobchodnej predajne na Hodonínskej ulici s pripomienkou, že v rámci 

prístupovej komunikácie navrhuje doriešiť prepojenie cyklistického chodníka k budovanej 

kruhovej križovatke. 
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K bodu 4:  

Členovia komisie po preštudovaní materiálu z Hlavného mesta SR „Určeníe  územia na ktoré 

je potrebné obstaranie územných plánov zón a princípu financovania“ súhlasili s materiálom 

v tej forme, ako bol predložený. 

 

K bodu 5: 

K listu spoločnosti OPERA SL GROUP a. s., v ktorom žiadajú  posunutie betónového 

oplotenia futbalového ihriska,  zaujali členovia komisie súhlasné stanovisko s tým, že žiadajú, 

aby nové oplotenie zodpovedalo pôvodnému, t. j. aby bolo vybudované ako betónové a  

v pôvodnej výške a nie ako navrhujú, v podobe oplotenia ihriska, ako bolo realizované 

v súvislosti s výstavbou komunikácie pri futbalovom ihrisku, spájajúcu projekt Pod vŕškami 

s Tatranskou ulicou. 

 

K bodu 6: 

Komisia výstavby súhlasí, aby  mestská časť BA Záhorská Bystrica zahájila prípravné práce 

na akciu “Odvodnenie  Pútnickej ulice“ a odporúča   mestskej časti, aby sa predmetným 

problémom zaoberala v rámci celej obce, hlavne na uliciach Tešedíková, Pri Vápeníckom 

potoku, Pútnická . 

 

K bodu 7: 

Po podrobnom vysvetlení a zdôvodnení návrhu parkoviska pred ihriskom v areáli ZŠ s MŠ   

Ing. arch. Slabeyom a po rozsiahlej diskusii o dôvodoch pre a proti, sa komisia dohodla na 

súhlasnom stanovisku s výstavbou predmetného parkoviska. 

Výstavbu plážového volejbalového ihriska v areáli jednotne zamietla. 

 

K bodu 8. 

V závere členovia komisie prehodnotili jestvujúci stav rozostavanosti a nekvality 

dokončovania stavebných prác v rámci obce, hlavne na miestnych komunikáciách 

a odporúčajú mestskej časti, aby pri preberaní dokončených prác na akciách v majetku obce 

pristupovala zodpovednejšie a odbornejšie.  

Po ukončení diskusie predseda komisie poďakoval zúčastneným, poveril tajomníka komisie 

na spracovanie zápisnice, jej následné doručenie všetkým členom  a o predloženie zápisnice 

starostovi mestskej časti a sekretariátu starostu na zverejnenie.  

 

 

 

 

 

V Bratislave, 12. 9. 2012 

Zapísala:   Ing. Ihringová 
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