Zápisnica z 1/2018 zasadnutia Komisie výstavby, územného rozvoja, životného
prostredia a dopravy pri MČ Bratislava – Vrakuňa
zo dňa 05. 12. 2018
Prítomní členovia komisie:
Mgr. Zuzana Magálová, Ing. Soňa Svoreňová, Ing. Ladislav Kugler, Mgr. art. Martin Varga,
Ing. Beata Kristinová, Lenka Poláková, Pavel Neština
Ospravedlnení:
JUDr. Marcel Boris, PhDr. Stanislav Bruna
Tajomníčka komisie:
Ing. arch. Erika Szabóová
Hostia:
Mgr. Margita Brynkusová
Program:
1. Náplň komisie výstavby územného rozvoja, životného prostredia a dopravy.
2. Schválenie termínov harmonogramu zasadnutí komisie na rok 2019.
3. Parkovanie.
4. Školské dvory a pomoc pri kosení.
5. Rôzne.
5.1. Voľba podpredsedu komisie.
5.2. Vyjadrenia komisie k investičným zámerom
5.3. Územný plán
.

Komisia odsúhlasila program rokovania.
Hlasovanie: 7 : 0 : 0
K bodu 1.
Náplň komisie výstavby územného rozvoja, životného prostredia a dopravy.
a) podieľa sa na vyjadrovaní k návrhu územného plánu hlavného mesta a mestskej časti a
návrhom celomestských koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života hlavného mesta a
mestskej časti,
b) zaoberá sa návrhmi rozvoja mestskej časti, určenia perspektívnych a neperspektívnych
odvetví a hlavných trendov rozvoja mestskej časti z hľadiska rezortného, sociálneho,
demografického a ekologického,
c) posudzuje z hľadiska mestskej časti koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej
časti a zosúlaďuje potreby ochrany prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja
výstavby a vytvárania športovo-rekreačných areálov,
d) navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky v mestskej časti,
e) vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti, k
stanoviskám k žiadostiam z územnoplánovacieho hľadiska
f) vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na
území mestskej časti,
g) vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy, spôsobu realizácie stavieb na území mestskej
časti,
h) vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území hlavného
mesta a mestskej časti, podieľa sa na vyjadrovaní k návrhu územného plánu hlavného
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mesta a mestskej časti a celomestských koncepcií rozvoja dopravy,
i) vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy na
území hlavného mesta,
j) vyjadruje sa k zmene tarify mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste,
k) vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území hlavného mesta
a k rozhodujúcim stavbám celomestského charakteru (diaľnice, metro)
1) zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mestskej časti
v zmysle cestného zákona,
m) vyjadruje sa k mládežníckym športovým aktivitám a aktivitám mestskej časti zameraných
na rozvoj športu a rekreačných zariadení pre deti a mládež,
n) vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a
podieľa sa na kontrole ich dodržiavania,
o) navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov mestskej
časti,
p) podieľa sa na kontrole činnosti podnikov, organizácií a zariadení mestskej časti z hľadiska
ochrany a tvorby životného prostredia,
r) sleduje a koordinuje vzťahy medzi mestskou časťou, hlavným mestom a organizáciami
Slovenského rybárskeho zväzu a Slovenského poľovníckeho zväzu.
Komisia prerokovala a odsúhlasila predložený materiál s pripomienkami. Komisia žiada
predložiť materiál, spolu so zapracovanými pripomienkami na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva dňa 18.12.2018.
Hlasovanie: 7 : 0 : 0
K bodu 2.
Schválenie termínov harmonogramu zasadnutí komisie na rok 2019.
Komisia určila termíny zasadnutí na rok 2019.
2. zasadnutie streda 30.01.2019 o 14.00 hod
3. zasadnutie streda 27.03.2019 o 14.00 hod
4. zasadnutie streda 05.06.2019 o 14.00 hod
5. zasadnutie streda 28.08.2019 o 14.00 hod
6. zasadnutie streda 13.11.2019 o 14.00 hod
Hlasovanie: 7 : 0 : 0
K bodu 3.
Parkovanie.
Komisia po prerokovaní materiálu žiada Mgr. Brynkusovú - vedúcu Referátu regionálneho
rozvoja, životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy o zaslanie odkazu na
internetovú stránku, na ktorej sa nachádzajú všetky informácie ohľadom parkovania
a predloženie štúdie zjednosmernenia ulíc vo Vrakuni na komisiu, ktorá sa bude konať dňa
27.03.2019. Členovia komisie si pripravia a predložia na zasadnutie komisie, ktorá sa bude
konať dňa 27.03.2019 podnety k zmene parkovacej politiky.
Hlasovanie: 7 : 0 : 0
K bodu 4.
Školské dvory a pomoc pri kosení.
Komisia žiada prizvať na rokovanie komisie dňa 05.06.2019 riaditeľky základných
a materských škôl ohľadom postupu pri kosení areálov.
Hlasovanie: 7 : 0 : 0
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K bodu 5.
Rôzne.
5.1. Voľba podpredsedu komisie
Komisia na návrh predsedkyne odsúhlasila Ing. Soňu Svoreňovú za podpredsedkyňu komisie
výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy.
5.2. Vyjadrenia komisie k investičným zámerom
Komisia žiada, aby na zasadnutia komisie boli predkladané investičné zámery, ktoré by mohli
byť v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ku ktorým sa komisia vyjadrí
pred vystavením stanoviska.
5.3. Územný plán
Komisia žiada na najbližšie zasadnutie, ktoré sa uskutoční 30.01.2019 oboznámenie
s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a územnými plánmi zón v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
Hlasovanie: 7 : 0 : 0

Mgr. Zuzana Magálová
predsedkyňa komisie, v. r.
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