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Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Ružinov
		
Zápisnica č. 14/2015
zo zasadnutia Komisie konaného dňa 28.09.2015

Prítomní: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek, 
Ing. Anna Reinerová, Mgr. Peter Herceg, Ing. Katarína Šimončičová
Neprítomní:	Ing. Peter Rakšányi PhD.,

Program:
1. 	Kontrola plnenia uznesení.

A. 	Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. 	Úprava hranice riešeného územia ÚPN – Z Pošeň – sever a ÚPN – Z Pošeň – juh.

B. 	Materiály referátov Miestneho úradu
1. 	Návrh Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností. 

Investičné zámery
1. 	Odobratie kompetencie Mestskej časti Okresným úradom životného prostredia v Bratislave pri výrubovom konaní pri investičnom zámere Slovkarpatia.
2. 	Materiál týkajúci sa plánovania a budovania vedľajších cyklotrás v kompetencii MČ Bratislava – Ružinov. (Prizvaný zástupca za Cyklokoalíciu.)
3. 	Zmena účelu využitia nebytového priestoru na Akadémiu Viglašská, Oravská ul. 	

D. 	Podnety 
D.1 	Podnety od občanov
D.2 	Návrhy a podnety členov komisie
1. 	Ružinovská radiála.
2. 	Parkovacia politika MČ Bratislava – Ružinov.
3. 	Informácia o obhliadke výstavby nájomných bytov spoločnosti Sorávia v súvislosti s uvažovaným investičným zámerom pri Zlatých pieskoch.
4. 	Ideové námety na spracovanie VZN.

Materiály Miestnej rady

Rôzne
Statická doprava Ružinovská 
2. 	Informatívne: stanovisko k nájmu pozemku na vybudovanie parkovacích miest a príjazdovej rampy pre stavbu „Bytový dom, Na križovatkách, Bratislava“.



Hlasovanie o programe komisie v tento deň: 
Doplnenie do programu: 
do časti B, bod B.1.: Návrh Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností; 
do časti Rôzne: Statická doprava Ružinovská a Informatívne: stanovisko k nájmu pozemku na vybudovanie parkovacích miest a príjazdovej rampy pre stavbu „Bytový dom, Na križovatkách, Bratislava“.

Prítomní poslanci:	4
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0


Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP): 	0
Za: 	0
Zdržal sa: 	 0
Proti:	 0


1. Kontrola plnenia uznesení 
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy berú na vedomie informáciu o plnení uznesení. K úlohe, ktorú pripomenul poslanec Ing. Ferák zo zápisnice 2/2015 bod  č. 5, komisia žiada investora o opätovné predloženie Urbanistickej štúdie Zlaté piesky, so zapracovaním pripomienok Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. (bod D.2.3.)

K úlohe pod por. č. 18: k podnetu pani poslankyni Ing. Šimončičovej, Referát územného plánu a RR informuje, že súhlas k začiatku obstarávania územných plánov zón je v súlade s požiadavkou Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, to znamená, že je podmienený súhlasom Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy (nejde o súhlas v zmysle vyhlášky 55/2001 Z. z.).

Prítomní poslanci:	4
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	0
Za: 	0
Zdržal sa: 	 0
Proti:	 0


K doplnenému bodu B.1. 
Návrh Stanovisko Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy si vypočuli informáciu o návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností. Komisia po prerokovaní dospela k nasledovnému záveru: komisia neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál odsúhlasiť, predovšetkým z dôvodu neprimeranosti zvýšenia predmetnej dane o 100 %, ktorá sa dotýka najmä fyzických osôb. 

Prítomní poslanci:	5
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek,  Ing. Anna Reinerová
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


K bodu A.1.
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy považujú za primerané a odôvodnené aby komisia požadovala spracovanie ÚPN – Z Pošeň – sever s rozšíreným územím, pretože má záujem riešiť dané územie ako celok, nie oklieštené predstavami riešiteľa Urbanistickej štúdie zóny Exnárova ulica - východ o danej časti územia MČ Bratislava - Ružinov. Daný rozsah územia mal byť riešený už dávnejšie a mestská časť upozorňovala na rozpor v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy. Hranicu spracovávaného územia navrhuje komisia ponechať v celistvej podobe, obdobne ako bolo predmetné územie urbanisticky vyriešené na prelome 50. a 60. rokov. S navrhovaným riešením územia ÚPN - Z Pošeň – juh komisia súhlasí.

Prítomní poslanci:	5
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Anna Reinerová
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


K bodu C.1.
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiadajú Stavebný úrad o poskytnutie nasledujúcich informácií: aké postupy uplatnil investor vo vzťahu k tomuto územiu na Stavebnom úrade, či investor má súhlasné záväzné stanovisko k investičnému zámeru. Komisia považuje územie medzi čerpacou stanicou a hotelom Holiday Inn ako územie zelenej plochy, ktoré vhodným spôsobom dotvára existujúcu zástavbu aj organickým zeleným predelom - deliacim prvkom medzi výstavbou na obidvoch stranách zástavby, ktorá sa nachádza východne od komunikácie Bajkalská. Zastavanosť územia by bola s prihliadnutím na prebiehajúcu výstavbu spol. Sunsize a. s. už neprimeraným urbanistickým zásahom v danom území. 

Prítomní poslanci:	5
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Anna Reinerová
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


K bodu C.2.
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa oboznámili so súčasným stavom cyklotrás na území MČ Bratislava – Ružinov, stav cyklotrás nepovažuje komisia za uspokojivý a navrhuje sústrediť sa najmä na zhotovenie Generelu cyklotrás MČ Bratislava – Ružinov, ktorý nadväzuje na Územný generel dopravy hl. mesta Bratislavy. Vyzýva k spolupráci OZ Cyklokoalíciu na príprave vyššie uvedeného dokumentu. Komisia sa zhodla v názore, že je potrebné riešiť predovšetkým stavebno-technický stav komunikácií, ktoré majú tomuto účelu slúžiť a značenie spomenuté OZ Cyklokoalíciou (IS 40) preniesť následne na zrekonštruovaný povrch. Uvedené značenie považuje komisia ako integrálnu súčasť – súbory informácií o území, ktoré sa premietnu do územnoplánovacích dokumentov na úrovni zóny potom ako bude Generel cyklotrás schválený. Komisia odporúča Referátu územného plánu a RR riešiť pri rekonštrukciách peších a cestných komunikácií cyklistické trasy. Komisia súhlasí a odporúča použiť prostriedky navrhované a schválené na cyklotrasy na účel vypracovania štúdie realizovateľnosti navrhovaných vedľajších cyklotrás č. 8 a 9.

Prítomní poslanci:	5
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek,  Ing. Anna Reinerová
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


K bodu C.3.
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa oboznámili s predloženým zámerom zmeny funkčného využitia priestorov v bytovom dome. Komisia na základe skúseností s riešením sťažností obyvateľov bytového domu Karadžičova ul. č. 6 dospela k záveru, že neodporúča schváliť navrhovaný spôsob využitia uvažovaného funkčného využitia v tomto konkrétnom nebytovom priestore. 

Prítomní poslanci:	4
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Jozef Matúšek
Zdržal sa: 	Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Martin Ferák, 
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


K bodu D.2.1.
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy vzhľadom na to, že účasť hlavnej dopravnej inžinierky na zasadnutí komisie sa neuskutočnila, žiadajú hl. dopravnú inžinierku mesta Bratislavy o náhradný termín jej účasti na tejto komisii. Vo vzťahu k umiestneniu, t.j. k položeniu koľajiska električiek komisia žiada aby koľajový zvršok riešeného územia bol riešený rovnakým spôsobom – zatrávnením, ako v úseku od križovatky Miletičova – Záhradnícka po úsek Slovanet. Uloženie koľají žiada riešiť s max. odhlučnením do odhlučneného lôžka v záujme ochrany životného prostredia. Komisia ďalej žiada riešiť križovatku Ružinovská – Tomášikova s odôvodnením, že miestny úrad sa k otázke ľavého odbočovacieho pruhu nevyjadroval; žiada aby uvedená križovatka bola riešená nasledovným spôsobom: zriadiť samostatný odbočovací pruh pri odbočení vľavo v oboch smeroch. 

Prítomní poslanci:	4
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


K bodu D.2.2.
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy boli informovaný zástupcom starostu MVDr. M. Gajdošom o súčasnom stave prípravy parkovacej politiky mesta. Vzhľadom na to, že momentálne sa nemá k čomu vyjadrovať, najmä k takým návrhom, ktoré budú mať celomestskú pôsobnosť. Vyčká do času pokiaľ nebude prezentovaný mestským častiam oficiálny dokument, ku ktorému by komisia mohla zaujať stanovisko. 

Prítomní poslanci:	5
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Katarína Šimončičová
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


● 	K problematike parkovacích miest a plôch, ktoré vznikli v rámci komplexnej bytovej výstavby (KBV) na prelome 50. a 60. rokov, komisia odporúča riešiť otázku preukazovania stavieb - parkovísk ako stavebných súčastí výstavby bytových domov v MČ Bratislava – Ružinov. Špecifickou otázkou pre mestskú časť Bratislava - Ružinov je riešenie statickej dopravy vo vnútroblokových priestoroch. K uvedenej otázke žiadame na novembrové zasadnutie Komisie účasť prednostu, s ktorým komisia prerokuje konkrétny postup vo vzťahu k preskúmaniu problematiky v externom prostredí (archívy, GIB atď.).

Prítomní poslanci:	5
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Katarína Šimončičová
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


● 	Komisia žiada starostu o preverenie a bezodkladný postup Stavebného úradu vo veci konania o stavebnej uzávere v súvislosti s pripravovanými ÚPN – Z v MČ Bratislava – Ružinov, najmä vo vzťahu k územným plánom zón Bajkalská, Drieňová; Štrkovecké jazero a Bajkalská roh. 

Prítomní poslanci:	5
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Katarína Šimončičová
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


K bodu D.2.4.
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy boli vyzvaní predložiť na rokovanie komisie prípadné návrhy na iniciovanie VZN.


Rôzne

• 	Informatívne: stanovisko k nájmu pozemku na vybudovanie parkovacích miest a príjazdovej rampy pre stavbu „Bytový dom, Na križovatkách, Bratislava“
Prítomných členov Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy Mgr. Szökeová informovala o vydanom územnom rozhodnutí na parkovisko pre Bytový dom, Na križovatkách. 


• 	Statická doprava Ružinovská 
Prítomní členovia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy odporúčajú zapracovať do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prostriedky na zabezpečenie opatrení na odstránenie nezákonnej statickej dopravy na komunikáciách a chodníkoch po obvode križovatky Bajkalská – Záhradnícka – Ružinovská. Starostu žiadame pripraviť list s uvedeným obsahom a odoslať na magistrát.

Prítomní poslanci:	5
Za: 	PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Ferák, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Katarína Šimončičová
Zdržal sa: 	0
Proti: 	0

Prítomní neposlanci
(podľa čl. 7 bod 2 RP):	1
Za: 	Mgr. Peter Herceg
Zdržal sa: 	0
Proti:	0


PhDr. Patrik Guldan v. r.
      	predseda komisie

Zapísala: Ing. arch. Patr￭cia Rusn￡kov￡Patrícia Rusnáková, 28.09.2015
patricia.rusnakova@ruzinov.sk


