
Zápisnica 
 
z 3. zasadnutia komisie výstavby a dopravy (VaD) pri Miestnom 
zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, 
konaného dňa 04.04.2011  

 

 

 

Prítomní členovia komisie:    podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu originálu 

zápisnice) Ing. Malinovský, p. Sajan, 

                                          Ing. Spielböck, Ing. Macáková,  

                                          Ing. arch. Starý, Ing. Jánoš 

Ospravedlnený:                   Ing. Kopčák     

 

Hostia:                                Ing. Jozef Krúpa, starosta MČ 

                                          Vladimír Pavelčík, poslanec MČ 

                                                              

_________________________________________________________________ 

 

 

Bod 1: 

Úvodom predseda komisie Ing. Malinovský otvoril tretie zasadnutie komisie 

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

privítal a predstavil hosťa Ing. Banského ako budúceho člena komisie, p. 

poslanca Vladimíra Pavelčíka a p. starostu mestskej časti Ing. Jozefa Krúpu.   

  

      

Bod 2:  

Žiadosti predkladané mestskej časti požadujúce odborné posúdenie v komisii 

VaD: 

 

2.1 SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

Žiadosti o vydanie stanovísk k obnovám STL plynovodov III. etapa – ul. 

Čsl. tankistov, Tešedíkova ul., Pútnická ul. a ul. J. Raka a IV. etapa 

Pútnická ul., ul. Na Vlkovkách, ul. Zákutie, Plavecká ul., Tešedíkova ul. 

a Prídavková ul.) 

 Komisia VaD po posúdení žiadostí a projektových 

dokumentácií odporúča starostovi aktivity SPP a termíny 

realizácie týchto projektov zosúladiť s projektmi mestskej časti – 

rekonštrukcie dotknutých miestnych komunikácií + požiadať o 

predloženie harmonogramu prác zo strany SPP a upozorniť SPP na 

možné využitie pôvodného VTL na Bratislavskej ul. 

 

 

2.2 Mestský prakovací systém, spol. s r.o., Biela 6, 811 01Bratislava 

Žiadosť o vypracovanie stanoviska k pracovnej verzii parkovacích zón za 

mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica. V mestskej časti je 

zriadená jediná spoplatnená parkovacia zóna (najnižšou sumou), a to 

parkovisko pred Krematóriom.  

 Komisia VaD po posúdení žiadosti odporúča starostovi mestskej 

časti súhlasiť s predloženým materiálom.   
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2.3 Fyzické osoby 

Nesúhlas s návrhom novej organizácii dopravy (zvislé dopravné 

značenie) na Pútnickej ul. - žiadosť o prehodnotenie vydaného 

stanoviska mestskou časťou. 

 Komisia VaD po posúdení žiadosti odporúča starostovi trvať na 

vydanom stanovisku a zabezpečiť odsúhlasenie novej organizácie 

dopravy (zvislé DZ Slepá ulica na Pútnickej ul. – pri spojení 

s Trstínskou ul.) a po odsúhlasení v operatívnej komisii magistrátu 

hl. m. SR dopravné značenia osadiť. 

 

Bod 3: 

Podnety členov komisie a poslancov mestskej časti: 

 

3.1  Podnet poslanca p. Miloslava Sajana na riešenie situácie spojenej s 

nepovoleným parkovaním nákladných vozidiel na miestnych komunikáciách 

v mestskej časti  

 Komisia VaD po posúdení odporúča starostovi požiadať mestskú 

políciu vzhľadom na neúnosný stav a situáciu spojenú s týmto parkovaním  

o zabezpečovanie kontroly, upozorňovania a sankciovania vodičov týchto 

vozidiel. 

   

3.2   Podnet poslanca p. Vladimíra Pavelčíka na doriešenie bezpečnosti križovatky 

ulíc Čsl. tankistov a Bratislavskej ul. 

 Komisia VaD informovala p. poslanca o vydaných stavebných    

povoleniach na vybudovanie svetelne riadenej križovatky, ktorej 

realizáciu by malo zabezpečiť hlavné mesto prostredníctvom 

Generálneho investora Bratislavy. 

 Komisia VaD odporúča starostovi mestskej časti zabezpečiť  

členmi mestskej polície do doby realizácie svetelnej križovatky ranné 

prevádzanie chodcov v čase od 7,30 h. do 8,00 h.  

 

3.3 Podnet poslanca p. Vladimíra Pavelčíka na prehodnotenie dopravného 

značenia zákaz vjazdu vozidiel nad 7,5 t na ul. Čsl. tankistov (spodná časť 

pod Bratislavskou ul.) na zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5 t.   

 Komisia VaD odporúča starostovi prerokovať predmetnú zmenu 

dopravného značenia s magistrátom hl. m. SR Bratislavy, Krajským 

dopravným inšpektorátom a Krajským úradom pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie. 

 

 

Bod 4: 

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, 04.04.2011 

Zapísala:   Ing. Macáková Katarína 


