
Zápisnica 
 

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

časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 17. 10. 2012  

 

 

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

                                      p. Fatyka,  Ing. Pavol Spielböck,  Ing.  Kopčák,   

                                      RNDr.  Banský PhD,  Ing. Jánoš,  Ing. Ihringová 

    

  Ospravedlnený:                    p.  Sajan                                               

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie.  

2. Návrh rozpočtu 2013 /investície a opravy 

3. Vypracovanie urbanistickej štúdie zóny „Pod strmými vŕškam“ ZB 

4. Rôzne 

 

 

K bodu 1: 

Po privítaní zúčastnených,  predseda komisie p. Fatyka a tajomníčka komisie  Ing. Ihringová,  

oboznámili prítomných s programom.  

 

K bodu 2: 

Komisia výstavby a dopravy odporučila zaradiť do plánu na rok 2013 nasledovné investície:  

- vypracovanie projektových dokumentácií 

1. PD pre rekonštrukciu chodníka na ul. Čsl. tankistov 

2. PD pre rekonštrukcia Vrbánskej ulice 

3. PD pre odvodnenie Pútnickej ulice 

4. PD na dobudovanie zázemia pódia v sále spoločenského domu 

 

- realizácie stavieb 

1. rekonštrukcia Trstínskej - dokončenie 

2.  rekonštrukcia chodníka na ulici Čsl. tankistov 

3. rekonštrukcia komunikácie Jána. Raka 

4. odvodnenie Pútnickej ulici 

 

- opravy 

1. oprava chodníka na Tatranskej ulici 

 

K bodu 3: 

Komisia výstavby a dopravy väčšinou hlasov nesúhlasila so spracovaním  urbanistickej štúdie 

zóny „Pod strmými vŕškami“ ZB  z finančných prostriedkov mestskej časti hlavne 

s prihliadnutím na skutočnosť, že záujmové pozemky nie sú doposiaľ majetkoprávne  

vysporiadané  a usporiadanie práv k nim sa javí značne problematické a zdĺhavé.. 
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K bodu 4: 

V bode „Rôzne“ boli prerokované nasledovné materiály: 

 

1. Návrh na zrušenie VZN o uzatváraní zmlúv o zabezpečení spolupráce pri výstavbe 

a rozvoji mestskej časti BA ZB 

-  Komisia po prehodnotení dôvodov pre a proti uzatvorila diskusiu o predmetnom probléme 

s tým, že návrh o zrušení vyššie uvedeného uznesenia berie na vedomie.   

 

2. Návrh VZN MČ BA Záhorská Bystrica č. 4/2012 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

MĆ BA ZB 

- Komisia berie na vedomie vyššie uvedený návrh VZN s pripomienkou, že navrhuje zrušiť 

v ňom bod 4., nakoľko formulácia „verejné priestranstvo“ zahŕňa aj priestranstvo vo 

vlastníctva súkromných osôb. 

 

3. Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri MZ MČ BA ZB, bod č. 3, o návrhu na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie zázemia pódia v sále Spoločenského 

domu 

- Po preverení spracovanej dokumentácie na rekonštrukciu Spoločenského domu  

Ing.  Spielböckom bolo zistené, že dodaná dokumentácia, podľa ktorej sa rekonštrukcia 

spoločenského domu realizovala, neobsahuje aj návrh na dobudovanie zázemia pódia. 

Členovia komisie súhlasili, aby sa spracovanie predmetnej dokumentácie zaradilo do návrhu 

plánu investícií  MČ BA ZB na rok 2013. 

 

4. Ďalšiu žiadosť o udelenie súhlasu o demontáž betónového oplotenia futbalového ihriska 

a realizáciu nového pletivového,  komisia vzala na vedomie. 

 

5. Informácia o zistenej skutočnosti na zahájenej stavbe „Rekonštrukcia Trstínskej ulice“ – 

navrhnutá retenčná nádrž sa nedá v dnešnom stave susedných pozemkov realizovať 

- Vzhľadom k tomu, že odvodnenie komunikácie smerom k Brumovickej ulici nie je podľa 

navrhnutého riešenia technicky realizovateľné, členovia komisie po preskúmaní 

a prehodnotení dostupných skutočností doporučujú realizovať predmetnú stavbu iba v časti 

odvodnenia komunikácie smerom ku diagnostickému ústavu 

 

        V závere rokovania sa členovia komisie dohodli, že nasledujúce  komisie sa budú 

uskutočňovať podľa možnosti vždy prvú. stredu v mesiaci a mimoriadne podľa potreby.   

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 18. 10. 2012 

Zapísala:   Ing. Ihringová 

 


