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Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupitelstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov  (ďalej len „Komisia“)

Zápisnica č. 10/2015
zo zasadnutia Komisie konaného dňa 06.07. 2015

Prítomní: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Katarína Šimončičová (odchod 19:35 hod), Ing. Anna Reinerová (odchod 20:10 hod), Mgr. Peter Herceg, Ing. Slavomír Drozd
Neprítomní:	Ing. Peter Rakšányi, PhD. (ospravedlnený)

Program:
A. 	Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. 	ÚPN – Z Cvernovka – schválenie Zadania.

B. 	Materiály referátov Miestneho úradu

Investičné zámery
Informácia o stave žiadosti spol. STARZ vo veci vybudovania Ružinovskej cyklotrasy (pozdĺž Ružinovskej ulice).
Dostavba areálu Neoprot – Administratívno obytný komplex SARA, Záhradnícka ul.  Prizvaní: investor a projektant.

D. 	Podnety 
D.1 	Podnety od občanov
1. 	Zámer výstavby parkoviska na detskom ihrisku vo vnútrobloku ulíc Oravská - Košická 10 až 18- Tekovská nová 3 až 7 a Tekovská stará 2 až 6 podzemnú garáž na mieste detského ihriska.
2.       BD Karadžičová 6 – podnet p. Laššákovej – hluk z prevádzky posilňovne v bytovom dome

D.2 	Návrhy a podnety členov komisie
1. 	Chodníky – Pošeň: dobudovanie chýbajúcich problematických úsekov: Šándorova ul., Seberíniho ulica.
2. 	Zverejňovanie na úradnej tabuli – stavebný úrad – úplnosť dokumentov a prehľadnosť.
3. 	Zverejňovanie na úradnej tabuli – Životné prostredie – úplnosť dokumentov a prehľadnosť (výrubové konania a pod.).
4. 	Ružinovský podnik VPS, kvalita služieb a harmonogram kosenia.
5. 	Nadstavby bytových domov – s podmienkou vyriešenia statickej dopravy (napr. Trenčianska 9 a iné)

Materiály Miestnej rady

Rôzne
Informácia o ohliadke výstavby nájomných bytov spoločnosti Soravia. Informácia o stanovisku Hl. mesta SR Bratislavy k UŠ Zlaté Piesky - Relax 
2. 	Malé vodné plochy v parku na Ostredkoch.



Hlasovanie o programe komisie v tento deň:

Prítomní:	4
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák,  Mgr. J. Matúšek, Ing. K. Šimončičová
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

K bodu D.2.4.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy vypočula informáciu riaditeľa pána Ing. Sokola z RVPS. Komisia prosí pána riaditeľa o informácie, o ktoré žiadajú poslanci, aby boli obratom informovaní.

Prítomní:	4
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Mgr. J. Matúšek
Zdržal sa: 	Ing. K. Šimončičová
Proti: 	0

K bodu A.1.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy vypočula informáciu predsedu komisie o intervencii u pána Mgr. Mateička na okresnom úrade, ohľadom ÚPN – Z Cvernovka, Zadanie.
	
K bodu C.2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa oboznámila so zámerom dostavby areálu Neoprot, v ktorom má byť administratívno-obytný komplex SARA na rohu Záhradníckej a Kvačalovej ulice. Komisia súhlasí a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť žiadosť o odkúpenie pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 10072/18 o výmere 41 m2 a 10072/19 o výmere 52 m2, spoločnosťou Neoprot.

Prítomní:	6
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Mgr. J. Matúšek,  Ing. A. Reinerová
Zdržal sa: 	Mgr. P. Herceg
Proti: 	Ing. K. Šimončičová

K bodu C.1.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada dopravného inžiniera MÚ  o posúdenie umiestnenie predajného stánku novín a časopisov na chodníku cyklotrasy vedenej pozdĺž Ružinovskej ulice, t. j. v lokalite Súmračnej ulice. Komisia žiada, aby MÚ posunul na kompetentné miesta žiadosť o stavebno-technické posúdenie povrchu cyklotrasy vedenej pozdĺž severnej časti Ružinovskej ulice.
 
Prítomní:	6
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák,  Mgr. J. Matúšek, Ing. K. Šimončičová, Ing. A. Reinerová, Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

K bodu D.1.2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy vypočula názory občanov k existujúcemu spôsobu využívania nebytových priestorov spoločnosťou Top-fit, s.r.o. Špitálska 27, 811 08 Bratislava, ktorá v bytovom dome na Karadžičovej ul. č. 6 prevádzkuje fitnes centrum Maximus Fitness a Gym. Obyvatelia sa sťažujú predovšetkým na hluk z uvedenej prevádzky. Komisia odporúča stavebnému úradu vykonať štátny stavebný dohľad v uvedenej prevádzke najmä preskúmať zmenu účelu využitia nebytových priestorov z predajnej funkcie na funkciu fitnes. 

Prítomní:	7
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Ing. S. Drozd, Mgr. J. Matúšek, Ing. K. Šimončičová, Ing. A. Reinerová,  Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0



K bodu F.1.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy v súvislosti s investičným zámerom súboru stavieb športový komplex Relax, vzhľadom na rôznorodosť názorov, komisia nedospela k záverečnému stanovisku a odporúča s prihliadnutím na stanovisko hlavného mesta k uvedenému investičnému zámeru, ktoré komisia nemala možnosť preskúmať, presunúť na septembrové rokovanie komisie. Žiadame aby predmetné stanovisko hlavného mesta zo dňa 26.05.2015, doručené dňa 24.06.2015, bolo poskytnuté všetkým členom komisie.

Prítomní:	7
Za: 	PhDr. P. Guldan, Ing. S. Drozd, Ing. A. Reinerová
Zdržal sa: 	Mgr. M. Ferák, Mgr. J. Matúšek, Ing. K. Šimončičová, Mgr. P. Herceg
Proti: 	0

K bodu D.1.1.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy prerokovala zámer výstavby parkoviska na detskom ihrisku vo vnútrobloku Oravská č. 2 – 4, Košická 10 – 18, Tekovská 3 – 7 a Tekovská 2 – 6. Komisia uvedený investičný zámer odmieta z dôvodu, že investor, nerieši problém statickej dopravy na vlastnom pozemku a odporúča vydať nesúhlasné stanovisko k investičnému zámeru. 

Prítomní:	6
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Ing. S. Drozd, Mgr. J. Matúšek, Ing. A. Reinerová, Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

K bodu D.2.1.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy k predloženému materiálu člena komisie Mgr. Hercega: komisia sa oboznámila s materiálmi a žiada vedúcu Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia o zaradenie do plánu opráv predložené návrhy: chodníky Šándorova, Seberíniho, chodník pri vyústení Včelárskej ul. do Kaštielskej, t. j. roh bytového domu - severozápadná strana. Zároveň žiadame Referát územného plánu a regionálneho rozvoja o výzvu na správcu inžinierskych sietí vo veci riešenia prepadu chodníka pri OST 822.

Prítomní:	6
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Ing. S. Drozd, Mgr. J. Matúšek, Ing. A. Reinerová, Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

K bodu D.2.2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada vedúcu stavebného úradu o účasť na najbližšom zasadnutí komisie; komisia bude chcieť vysvetliť veci, ktoré sa týkajú zverejňovania verejnou vyhláškou a otázky s tým súvisiace.  Komisia žiada zverejňovanie informácií na webovej stránke na úradnej tabuli nasledovným spôsobom: vec, identifikácia miesta (parcela alebo adresa), predmet konania, pri rozhodnutiach v zmysle správneho poriadku, najmä územného rozhodnutia - zverejňovať situačný výkres s umiestnení stavby. 

Prítomní:	5
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Ing. S. Drozd, Mgr. J. Matúšek, Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0



K bodu D.2.3.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada zverejňovanie informácií (pri začiatku výrubových konaní a pri vydaní rozhodnutia) na webovej stránke na úradnej tabuli nasledovným spôsobom: vec, identifikácia miesta (parcela alebo adresa), predmet konania, pri rozhodnutiach v zmysle správneho poriadku zverejniť textovú aj grafickú časť. 

Prítomní:	5
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Ing. S. Drozd, Mgr. J. Matúšek, Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

K bodu D.2.5.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy v súvislosti s informáciou z webovej stránky MČ Bratislava – Ružinov zistila, že prebieha konanie o nadstavbe bytových domov č. 9 a 11 na Trenčianskej ulici. Vzhľadom na to, že ide o precedens, o ktorom sme sa nazdávali, že už pominul, po skúsenostiach s nadstavbami bytových domov napr. v 500 bytoch, že nebude pokračovať obdobným spôsobom. Preto žiadame stavebný úrad o vysvetlenie, ako je možné, rozhodovať o umožnení nadstavby bez splnenia základného predpokladu, za ktorý považujú členovia komisie preukázanie statickej dopravy na vlastnom pozemku.

Prítomní:	5
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Ing. S. Drozd, Mgr. J. Matúšek, Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

K bodu F.2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy odporúča poslancom mestského zastupiteľstva za MČ Bratislava – Ružinov, aby iniciovali vybudovanie dvoch fontánok na Ostredkoch. 
Prítomní:	5
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Ing. S. Drozd, Mgr. J. Matúšek, Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

K bodu rôzne:
1. 	Členovia komisie žiadajú prednostu MÚ aby miestnosti č. B1 a B2 boli vybavené prístupom na internet prostredníctvom WIFI siete.

Prítomní:	6
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Ing. S. Drozd, Ing. K. Šimončičová, Ing. A. Reinerová,  Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

2. 	Členovia komisie žiadajú o vysvetlenie, prečo prednosta MÚ neakceptoval požiadavku členov komisie o adekvátne občerstvenie k významu a dôležitosti komisie a dĺžky zasadnutia komisie.

Prítomní:	6
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. M. Ferák, Ing. S. Drozd, Ing. K. Šimončičová, Ing. A. Reinerová,  Mgr. P. Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

3. 	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy vykonala opravu zrejmej chyby v písomnom vyhotovení uznesenia komisie, Zápisnica č. 9/2015 zo dňa 15.06.2015, k bodu C.5, nasledovným textom:

Komisia preštudovala predložený návrh a dospela k tomuto stanovisku: súhlasom s predloženým návrhom by umožnila precedens pre zmenu strešnej krajiny daného územia, ktoré bolo v posledných rokoch znehodnotené nadstavbami. Predložený návrh rieši estetizáciu tvaru strechy bez vzťahu k ostatným bytovým domom v lokalite, ktorá bola typická práve čistými strešnými hmotami šikmých striech. Komisia je toho názoru, že nie je prípustné modelovať obraz strešnej krajiny ad-hoc. Na základe vyššie uvedeného zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom.

K bodu E.
Komisia prerokovala podnet poslanca Mgr. Matúšeka vo veci kontroly plnenia uznesení komisie. Predseda komisie navrhol, aby v úvode nasledujúcich zasadnutí komisie predniesol pán poslanec Mgr. Matúšek informáciu o plnení uznesení komisie, v spoluprácii s tajomníčkou komisie.

Prítomní:	4
Za: 	PhDr. P. Guldan, Mgr. P. Herceg, Ing. Matúšek, Ing. Drozd
Zdržal sa: 	0
Proti: 		0


Predsedajúci ukončil zasadnutie komisie o 21:23 hodine.




PhDr. Patrik Guldan v. r.
      predseda komisie








Zapísala: Ing. arch. Patr￭cia Rusn￡kov￡Patrícia Rusnáková, 06.07.2015
patricia.rusnakova@ruzinov.sk







