
Zápisnica 
 
zo 7. zasadnutia komisie výstavby a dopravy (VaD) pri Miestnom 
zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, 
konaného dňa 24.10.2011  

 

 

 

Prítomní členovia komisie:    podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu originálu 

zápisnice) Ing. Malinovský, p. Sajan 

                                          Ing. Macáková, Ing. arch. Starý,  

                                          Ing. Jánoš, Ing. Kopčák, Ing. Spielböck 

Ospravedlnený:                   RNDr. Banský  

        

Hostia:                                  -                                                                                                    

_________________________________________________________________ 

 

 

Program: 

 

 

1. Otvorenie  

2. Žiadosť spoločnosti ARTPLAN s.r.o. o stanovisko k umiestneniu stavby 

AutoCity – Hodonínska ul.  – (III. etapa Obchodného centra, za Baumaxom 

- I. etapa) k. ú. Záhorská Bystrica. 

3. Žiadosť spoločnosti DOPEX, s.r.o. o predbežné stanovisko k výstavbe 

malého obchodného centra na pozemku parc. č. 2350/1,2, 2349/1,2,3,4,5 

k. ú. Záhorská Bystrica. 

4. Žiadosť vlastníkov rodinných domov na ul. Pavla Blahu o darovanie tejto 

komunikácie do vlastníctva hlavného mesta (dôvod – doriešenie verejného 

osvetlenia). 

5. Rôzne: 

- Premiestnenie zastávky MHD spred domu na ul. Čsl. tankistov 113 na 

základe opakovaných žiadostí vlastníka rodinného domu. 

- Informácia o stretnutí s občanmi Prídavkovej a Záhumenskej ul. – 

budúca rekonštrukcia miestnych komunikácií.   

6. Ukončenie. 

 

 

k bodu 1: 

Úvodom predseda komisie Ing. Malinovský otvoril siedme zasadnutie komisie 

výstavby a dopravy v roku 2011 a privítal zúčastnených členov komisie.  

 

k bodu 2:      

Žiadosť spoločnosti ARTPLAN s.r.o. o stanovisko k umiestneniu stavby AutoCity – 

Hodonínska ul.  – (III. etapa Obchodného centra, za Baumaxom - I. etapa) k. ú. 

Záhorská Bystrica: 

 Komisia VaD po posúdení žiadosti odporúča starostovi mestskej 

časti súhlasiť s umiestnením stavby, konštatuje súlad s platným 

územným plánom, žiada pri posudzovaní projektu zapracovať 

podmienku územnej rezervy pre rozšírenie štátnej cesty I/2 
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a dopracovanie projektu o objekt samotného rozšírenia štátnej cesty 

v riešenom úseku investora.   

 

k bodu 3: 

Žiadosť spoločnosti DOPEX, s.r.o. o predbežné stanovisko k výstavbe malého 

obchodného centra na pozemku parc. č. 2350/1,2, 2349/1,2,3,4,5 k. ú. Záhorská 

Bystrica: 

 Komisia VaD po posúdení žiadosti odporúča starostovi mestskej 

časti súhlasiť s umiestnením stavby, konštatuje súlad s platným 

územným plánom, žiada doplniť podmienku doriešenia statickej dopravy 

v zmysle platných STN a odborných stanovísk magistrátu, krajského 

dopravného inšpektorátu a krajského úradu pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie.  

 

k bodu 4: 

Žiadosť vlastníkov rodinných domov na ul. Pavla Blahu o darovanie tejto 

komunikácie do vlastníctva hlavného mesta (dôvod – doriešenie verejného 

osvetlenia): 

 Komisia VaD po posúdení žiadosti odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu schváliť darovanie účelovej komunikácie hlavnému 

mestu SR Bratislavy (dôvodom je budúce vlastníctvo a správa verejného 

osvetlenia, ktoré na celom území Bratislavy vlastní hlavné mesto 

a spravuje ho prostredníctvom spoločnosti SIEMENS a.s.).  

 

k bodu 5: 

5.1: 

Opätovná ústna žiadosť občana o zrušenie zastávky MHD - riešenie presunu 

zastávky MHD z Ul. Československých tankistov. 

 Komisia VaD trvá na svojom predchádzajúcom stanovisku 

a neodporúča starostovi iniciovať presun zastávky MHD z Ul. 

Československých tankistov spred domu č. 113 na Námestie sv. Petra 

a Pavla. Súčasná zastávka MHD je jediným vyhovujúcim dopravným 

i technickým riešením s vyhovujúcimi normovými parametrami zastávky 

a s potrebnou dostupnosťou pre cestujúcu verejnosť.  

 

5.2: 

Ing. Malinovský informoval o stretnutí s občanmi Prídavkovej a Záhumenskej ul. 

vo veci prerokovania budúcej rekonštrukcie komunikácií na predmetných uliciach.   

 

k bodu 6: 

Predseda komisie VaD Ing. Malinovský ukončil zasadnutie komisie a poďakoval za 

účasť prítomným členom. Súčasne poveril tajomníčku komisie na spracovanie 

zápisnice, jej následné doručenie e-mailom členom komisie a o predloženie 

zápisnice starostovi mestskej časti a sekretariátu starostu na zverejnenie.   

 

 

 

 

 

Bratislava, 24.10.2011 

Zapísala:   Ing. Macáková Katarína 


