
 

Zápisnica 
 

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

časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 6. 02. 2013  

 

 

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

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

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

___________________________________________________________________________    

 

Program: 

 

1. Otvorenie.  

2. Žiadosť o stanovisko OS Boháčky – výstavba v ochrannom pásme lesa 

3. Petícia občanov, ul. J. Raka / Tibor Neradovič/ 

4. Žiadosť o stanovisko – cesta do BAZ, 4. brána 

5. Návrh dodatku štatútu hl. mesta SR BA 

 

 

K bodu 1: 

Predseda komisie p. Fatyka privítal zúčastnených členov komisie a   oboznámil prítomných 

s programom.  

 

K bodu 2: 

Komisia po preštudovaní a posúdení žiadosti spoločnosti TIRRELLUS a. s. o zaujatie 

stanoviska k výstavbe obytného súboru Boháčky v ochrannom pásme lesa na pozemkoch 

HMBA, v správe MČ BA Záhorská Bystrica, skonštatovala, že užívateľ nie je kompetentný 

posudzovať a prehodnocovať podmienky ochranného pásma lesa a v prípade, ak vlastník 

záujmového lesného pozemku prevezme zodpovednosť v súlade so stanoviskom 

obhospodarovateľa LESY SR š. p. GR Banská Bystrica  / č. 63630/2012 z 29. 10. 2012/ , 

správca pozemku nemá iné pripomienky k vydaniu záväzného stanoviska orgánom štátnej 

správy LH.   

 

K bodu 3: 

 Komisia po prečítaní petície obyvateľov Pútnickej ul. a ul. Jána Raka o požiadavke na 

osadenie zásuvného cestného stĺpika na ul. J. Raka v styku s Pútnickou ul. zaujala stanovisko, 

stotožňujúce sa so stanoviskom miestneho kontrolóra z 17. 1. 2013 a odporučuje riešiť 

záujmové územie obmedzujúcimi dopravnými značkami, alebo ako pešiu zónu. 

 

 

 

K bodu 4: 

Po preštudovaní predloženej dokumentácie pre rozhodnutie  o umiestnení stavby „4. Brána, 

etapa 2“, ktorá rieši novú komunikáciu zo severnej strany areálu na ploche existujúcej poľnej 

cesty,  resp. pozdĺž  nej,  až k existujúcej kruhovej križovatke na ceste II/505,    členovia 

komisie súhlasia  s vydaním kladného stanoviska, vydávaného referátom výstavby, dopravy 

a správy majetku. 
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K bodu 5: 

Po predložení  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa menia čl. 73 

a 74, týkajúce sa pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií a zároveň aj čl. 91 ods. 1 písm. 

b), týkajúci sa rozpočtového určenia príjmov, sa členovia dohodli, že nakoľko ide o rozsiahlejší 

materiál, doručí sa každému členovi a títo po jeho preštudovaní doručia svoje stanovisko Ing. 

Ihringovej. Závery komisie k tomuto bodu budú priložené k tomuto záznamu ako samostatná 

príloha. 

 

       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,  14. 2. 2013 

Zapísala: Ing. Ihringová  

 
 

 

 

 

 


