



	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 5/2014
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
28.5.2014
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
	Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka, Krajná – Bočná

Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č.... zo dňa 24.06.2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná – Bočná
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 1090/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2, v katastrálnom území Ružinov do výlučného vlastníctva Emílie Jurištovej, Dlhé Diely I. 3244/74, 841 01 Bratislava za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku pod stavbou
	Záverečný účet - výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013
 Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014
	Miletičová 60 – polyfunkcia + parkovací dom – statická doprava
Miletičová 5 –SEPS – kompletná informácia o stavebnom konaní v zmysle zápisnice č. 4/2014 zo dňa 29.4.2014
UŠ zóny Bajkalská, areály spoločnosti Reality development a. s., Bratislava – ČISTOPIS
Pripomienkovanie ZaD 04 ÚPN hl. m. SR Bratislavy, t. j. Zmeny a doplnky 04 (návrh z 02.05.2014)
Bytový dom Jašíkov ául. - Primapark – prezentácia investora 
	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 - 2020
Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. a na schválenie zmien jej stanov
	Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Bratislava -  Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
	Polyfunkčný objekt na Seberíniho ulici – informácia - prepočet statickej dopravy v zmysle zápisnice č. 3/2014 zo dňa 9.4.2014
	Návrh riešenia nevyhovujúceho technického stavu účelových komunikácií vo vnútrobloku – Ružová dolina a okolie OD Budúcnosť 
	Rôzne:
	Informácia ohľadom žiadostí doručených na mestskú časť – stavebný úrad v zmysle zápisnice č. 4/2012 zo dňa 21.3.2012





K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy  berie predkladaný návrh ÚPN-Z na vedomie a odporúča ho MZ schváliť.  

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Ing. Hrapko, Mgr. Buocik, Ing. Tomášková, Struhár    Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 2. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy  berie predkladaný návrh VZN na vedomie a odporúča ho MZ schváliť.  

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Ing. Hrapko, Mgr. Buocik, Ing. Tomášková, Struhár    Proti: 0         Zdržal sa: 0 
  
K bodu 3. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy nesúhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková, Struhár     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 4. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie preložený materiál na vedomie.  

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková, Struhár     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 5. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie preložený návrh na vedomie.  

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková, Struhár     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 6. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie preložený materiál na vedomie.  Žiada stavebný úrad o poskytnutie informácie formou mailu  o skladbe bytov (počet, štruktúra) a kópiu stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu. 

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková, Struhár     Proti: 0         Zdržal sa: 0 




K bodu 7. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie preložený materiál na vedomie.  Žiada stavebný úrad o poskytnutie informácie formou mailu  o skladbe bytov (počet, štruktúra) a kópiu stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu. 

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková, Struhár     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 8. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy nesúhlasí s tým, aby bola UŠ realizovaná len pre časť, t. j. pre vybranú lokalitu UŠ Bajkalská, z pôvodného územia Mlynské Nivy – východ. Komisia požaduje komplexné riešenie prostredníctvom urbanistickej štúdie, pre celé územie Mlynské Nivy – východ (definované ulicami Bajkalská, Prievozská, Hraničná až po diaľnicu D1). Komisia následne nesúhlasí s navrhnutou intenzitou zástavby. Vypracovaný čistopis UŠ Bajkalská bude podkladom pre podnety zmien a doplnkov ÚPN hl. mesta SR Bratislavy návrhom dotknutých funkčných plôch a ako zásadne neprijateľná sa javí navrhnutá regulácia podľa kódu M (t. j. max. index podlažných plôch v rámci súčasnej regulácie na území hlavného mesta, max. IPP = 3,6).

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková,      Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 9. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa oboznámila s materiálom ZaD 04 len čiastočne, pričom zásadne nesúhlasí s možným deregulovaním indexu zastavanej plochy – t. j. s návrhom odporúčaného IZP, ako aj s výraznými zmenami v prípustnosti funkcie bývania vo funkčných plochách s kódom 201, 501, 502 a iné. Komisia žiada opakovane zaradiť do návrhu ZaD 04 pôvodne navrhnuté podnety mestskej časti, ktoré boli súčasťou návrhu podnetov pre ZaD 03 v roku 2013 (zmeny jednotlivých funkčných plôch v prospech území s kódom 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy).

Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za: Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková,      Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 10. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený investičný zámer na vedomie a pri realizácii I. etapy nesúhlasí so záberom verejne prístupného parkoviska na Jašíkovej ulici a v prípade realizácie II. etapy upozorňuje na podstatné zníženie prevádzkovej kvality daného územia. Komisia ďalej upozorňuje, že dopravno kapacitné posúdenie nereflektuje plánované investičné zámery v širšom okolí stavby (Polyfunkčný objekt na Seberíniho ulici, Yosaria Plaza, Ružinovská 2010, Ružinovská 44, Ružinovská 1, plánovaná výstavby auly Paneurópskej vysokej školy).
V prípade realizácie II. etapy komisia nesúhlasí s vybudovaním parkovacích miest na Papánkovom námestí a nesúhlasí ani s dočasným riešením parkovania na Papánkovom námestí počas realizácie II. etapy výstavby.
 
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková,      Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 11. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za: Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková,      Proti: 0         Zdržal sa: 0 
K bodu 12. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia vylučuje uvedený bod z programu.  

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková, Struhár     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 13. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy považuje predložený materiál za nedostačujúci nakoľko nebola vypracovaná finančná a kapacitná analýza. Z uvedeného dôvodu komisia nevidí objektívny dôvod na zmenu počtu poslancov. 

Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za: Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková,      Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 14. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy konštatuje, že vybudovaním vjazdu zo Seberíniho ulice dôjde v lokalite k zníženiu možnosti parkovania, čo nebolo zohľadnené v navrhovanom projekte  a zároveň dôjde k zníženiu prevádzkovej kvality územia. Investičný zámer vzhľadom na charakter stavby vedie k navýšeniu počtu obyvateľov bez možnosti prihlásenia sa na trvalý pobyt, čo má za následok zaťaženie rozpočtu mestskej časti.  

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková,      Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 15. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada prednostku, aby mestská časť vypracovala analýzu technického stavu účelových komunikácií a následne začala realizovať ucelené opravy účelových komunikácií.  

Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za: Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko, Ing. Tomášková,      Proti: 0         Zdržal sa: 0 


Rôzne
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený materiál na vedomie a žiada do tabuľky doplniť dátum expedovania a tabuľku zasielať ako informáciu pravidelne 1 x do týždňa.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, Ing. Hrapko, Ing. Tomášková , Struhár    Proti: 0         Zdržal sa: 0 


Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada na najbližšie zasadnutie dňa 16.7.2014 stavebný úrad o kompletnú informáciu týkajúcu sa II. etapy stavby ,,Perla Ružinova“. 

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, Ing. Hrapko, Ing. Tomášková , Struhár    Proti: 0         Zdržal sa: 0 




Mgr. Boris Cehlárik  v.r.
predseda komisie













Zapísala:
Mgr. Szökeová, 28.5.2014

