
 

Zápisnica 
 

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

časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 16. 01. 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. Rekonštrukcia zázemia veľkej sály SD ZB 

3. Súbor rodinných domov Podkerepušky 

4. Predmestské obchodné centrum BEAN 

5. Rôzne 

 

K bodu 1: 

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

s programom.  

 

K bodu 2: 

Komisia prezrela návrhy Ing. Molnára na rekonštrukciu zázemia veľkej sály spoločenského 

domu  a zaujala nasledovné stanovisko: 

Komisia výstavby a dopravy súhlasí s vykonaním rekonštrukcie .zázemia spoločenskej sály 

podľa niektorého z predložených návrhov, ale nakoľko sú medzi nimi len minimálne rozdiely, 

ponecháva výber riešenia na členov kultúrnej komisie, nakoľko títo majú viac informácií 

o akciách organizovaných v záujmových miestnostiach.   

 

K bodu 3: 

 Komisia podrobne preštudovala predloženú dokumentáciu pre územné rozhodnutie  na súbor 

rodinných domov Podkerepušky a zaujala k nemu nasledovné stanovisko: 

- Komisia požaduje, aby do stanoviska, vydávaného referátom výstavby, dopravy a správy 

majetku, v záujme bezproblémového odovzdania inžinierskych sietí budúcim vlastníkom 

a správcom, boli zapracované nasledovné pripomienky:    

- žiadame vybudovať v súlade so schválenou štúdiou príslušné rozvody vody a kanalizácie, 

ktoré budú odsúhlasené budúcim prevádzkovateľom  BVS a jeho pracovníci budú  zároveň 

prizvaní ku realizácii predmetných rozvodov ako technický dozor  

- žiadame vybudovať, zaradiť  a následne odovzdať Hlavnému mestu SR aj hlavnú prístupovú 

komunikáciu do navrhovanej obytnej zóny napojenú na Hodonínsku cestu, nakoľko jestvujúca 

prístupová komunikácia do chatovej osady je nezaradená komunikácia, slúžiaca len ako 

účelová komunikácia na sprístupnenie rekreačnej oblasti 
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K bodu 4: 

Po preštudovaní predloženej dokumentácie pre rozhodnutie  o umiestnení stavby 

„Predmestské obchodné centrum BEAN, Hodonínska ul.  ZB“,  členovia komisie súhlasia  

s vydaním kladného stanoviska, vydávaného referátom výstavby, dopravy a správy majetku 

 

 

       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.  

 

 
Zapísala: Ing. Ihringová  

 
 


