Zápisnica
z mimoriadneho 2. zasadnutia po riadnom 3. zasadnutí Komisie výstavby, územného rozvoja,
životného prostredia a dopravy pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
uskutočneného dňa 13.05.2019.

Prítomní členovia komisie :
Mgr. Zuzana Magálová, PhDr. Stanislav Bruna, JUDr. Marcel Boris a Ing. Soňa Svoreňová
Ospravedlnení : Ing. Ladislav Kugler, Ing. Beata Kristinová, Lenka Poláková a Pavel Neština
Neospravedlnený : Mgr. art. Martin Varga
Tajomníčka komisie : Ing. Jarmila Figurová
Program :

1.

Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa v článku
69 dopĺňa nový odsek (4) vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením
nízko emisnej zóny podľa ust. § 9 ods.10 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

2.

Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa v článku
91 dopĺňa nový odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi
hlavné mesto a príslušnú mestskú časť.

3.

Návrh na prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. .../2019 z .........2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

4.

Rôzne.

Otvorenie a schválenie programu.
Predsedníčka skonštatovala uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie programu.
Hlasovanie : ZA : 4

/ PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0

K bodu 1
Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa
v článku 69 dopĺňa nový odsek (4) vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so
zriadením nízko emisnej zóny podľa ust. § 9 ods.10 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 09/03/2019 zo dňa 13.05.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča bez pripomienok MZ :
A) schváliť
návrh Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorým sa v článku 91
dopĺňa nový odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné
mesto a príslušnú mestskú časť.
B) a odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa primátorovi Hlavného
mesta SR Bratislavy.
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Hlasovanie: ZA : 5 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
K bodu 2
Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa
v článku 91 dopĺňa nový odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné
parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy
medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 10/03/2019 zo dňa 13.05.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní neodporúča MZ :
A) schváliť
návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa v článku 91 dopĺňa nový odsek
(4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú
časť.
B) a odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
žiadať primátora Hlavného mesta SR Bratislavy o dopracovanie vyčíslenia finančného vyčíslenia
rozdelenia príjmov pre mestskú časť Bratislava – Vrakuňa.
Hlasovanie: ZA : 4

/ PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 1

Uznesenie prijaté
K bodu 3
Návrh na prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. .../2019 z .........2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 11/03/2019 zo dňa 13.05.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča MZ :
A) schváliť s pripomienkami
návrh na prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. .../2019 z .........2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
Pripomienky :
1. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa sa zapojí do parkovacej politiky už v I. etape jej zavedenia
do praxe.
2. Zavedením parkovacej politiky nesmie mať mestská časť Bratislava – Vrakuňa výnosy
z parkovacej politiky nižšie ako pred zavedením parkovacej politiky.
3. Parkovacia zóna mestskej časti Bratislava – Vrakuňa bude navrhnutá v okolí pešej zóny na
Poľnohospodárskej ulici a uliciach priamo napojených na pešiu zónu. Existencia navrhovaných
parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na majetkovo – právne
neusporiadaných pozemkoch, s nemožnosťou vyznačenia parkovacieho miesta na takomto
pozemku vyžaduje majetkovo právne usporiadanie obecných pozemkov.
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4. Navrhované dočasné parkovanie mimo svojej rezidentskej zóny, navrhované v rozsahu 2 hodín
denne, čerpať kumulatívne, tzn. ak sa nevyčerpá každý deň v rozsahu 2 hodín, s možnosťou
kumulácie (sčítania časov) podľa potreby.

B) a odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
žiadať primátora Hlavného mesta SR Bratislavy o zapracovanie pripomienok do Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní.
Hlasovanie: ZA : 4

/ PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0

Uznesenie prijaté
K bodu Rôzne
Vyjadrenie k investičnému zámeru – rodinný dom s 3 bytovými jednotkami na Železničnej ulici.
Na návrh predsedkyne Komisie VÚRŽPaD, Mgr. Magálovej sa investičný zámer uskutočnenia stavby
rodinného domu s 3 bytovými jednotkami na Železničnej ulici v Bratislave, na parcele č. 3395, kat.
územie Vrakuňa neprerokováva a žiada o predloženie výpočtu počtu parkovacích miest a vizualizáciu
investičného zámeru.
Hlasovanie : ZA : 4

/ PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0

Mgr. Zuzana Magálová
predsedkyňa komisie v. r.
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