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INTERPELÁCIA 
z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 08.11.2016


INTERPELÁCIA č. 1
Poslanec : 		Ing. Katarína Šebejová, PhD.
Interpelovaný: 	starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval:     K bodu 1 interpelácie: Ing. Ivan Trnovský
			K bodu 2 interpelácie: Ing. Arch. Marta Závodná, vedúca odd. ŽPaÚP
			K bodu 3 interpelácie: Ing. Ivan Trnovský

Znenie interpelácie:
Sťažnosti kvôli nekonaniu úradu z 21.03.2016 ohľadom opravy chodníka zo Záborského ulice
     

ODPOVEĎ
k interpelácii č. 1
Záborského chodník opravíme v roku 2017 spolu s chodníkom Makovického. Dané do plánu opráv

Znenie interpelácie:
Vydanie stanoviska k umiestneniu zámeru č. ŽPaÚP – 2028/2015Zb

ODPOVEĎ
k interpelácii č. 2

	Príloha č. 1

Znenie interpelácie:
Problematika parkovania na križovatke Makovického - Sreznevského a opakovaného podnetu/žiadosti občianky Silvie Švecovej ohľadom riešenia tohto problému s parkovaním, nakoľko autá parkujúce v križovatke opakovane zabraňujú vozidlám OLO aby odviezli komunálny odpad zo Sreznevského ulice. Za odvoz odpadu si občania pravidelne platia.
            

ODPOVEĎ
k interpelácii č. 3
Problematiku na križovatke Makovického a Sreznevského riešime spolu s Krajským dopravným inšpektorátom
     


















INTERPELÁCIA
z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 08.11.2016

INTERPELÁCIA č. 2
Poslanec : 		Ing. Pavol Galamboš
Interpelovaný: 	starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval:  k interpelácii č. 1- Ing. Arch. Marta Závodná, vedúca odd. ŽPaÚP
			 k interpelácii č. 2 - Ing. arch. Jaroslav Kocka, hlavný architekt MČ B-NM

Znenie interpelácie:
Dňa 03.06.2014 bolo schválené uznesenie č. 22/33, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby podal návrh na stavebný úrad na začatie územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Biely kríž a Mierová kolónia. Aké kroky boli podniknuté k naplneniu tohto uznesenia, objem finančných prostriedkov, vynaložených k naplneniu uznesenia a termín ukončenia prác, následné vyhlásenie uzávery?   


ODPOVEĎ
k interpelácii č. 1
Nakoľko konanie o stavebnej uzávere úzko súvisí s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie boli podniknuté tieto kroky 
Dňa 14. 06. 2016 bola vypracovaná informácia o aktuálnom stave rozpracovanosti spracovania územnoplánovacích dokumentov na zónalnej úrovni a o zabezpečení procesu stavebnej uzávery 
V septembri 2016 bol pripravený opis predmetu zákazky a zaslaná na útvar ŠF a VO žiadosť o zabezpečenie obstarania zákazky "Projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnej uzávere" v zmysle ust. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V októbri bol vybratý spracovateľ "Projektovej dokumentácie pre územné konanie o stavebnej uzávere v lokalitách Biely Kríž, Mierová kolónia, Jelšová a Nobelova", s ktorým bola v novembri podpísaná zmluva o dielo č. ÚEZ 360/2016. V zmysle zmluvy cena za dielo je 4 200,- eur, termín plnenia je 45 dní. 
Následne bude PD odovzdaná na stavebný úrad so žiadosťou o začatie konania o stavebnej uzávere v zmysle § 39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 


Znenie interpelácie:
2.  Dňa 03.06.2016 bolo schválené uznesenie č. 22/34, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby zabezpečil obstaranie, spracovanie a prerokovanie Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska ulica a Vajnorská ulica v MČ B-NM. Aké kroky boli podniknuté k naplneniu tohto uznesenia, objem finančných prostriedkov, vynaložených k naplneniu uznesenia a termín ukončenia prác, následné prerokovanie štúdie?


ODPOVEĎ
k interpelácii č.  2

V súvislosti s interpeláciou pána poslanca Ing. Pavla Galamboša, ktorá sa týka zabezpečenia Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska a Vajnorská ulica v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, bola v snahe o zabezpečenie komplexného a kompletného riešenia predmetnej problematiky v prvej dekáde marca 2016, vypracovaná špecifikácia a návrh zmluvy pre spracovanie Urbanistickej štúdie dopravného riešenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Spracovaná a následne prerokovaná štúdia mala zároveň následne slúžiť ako prípadný podklad pre zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Obidva materiály, ktoré tvorili podklad pre verejné obstarávanie, boli poskytnuté koncom I. kvartálu 2016 predsedovi komisie Územného plánovania, urbanizmu a výstavby Ing. arch. Petrovi Vaškovičovi na posúdenie.




INTERPELÁCIA 
z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 08.11.2016


INTERPELÁCIA č. 3
Poslanec : 		JUDr. Tomáš Korček
Interpelovaný: 	starosta mestskej časti
Odpoveď vypracoval:    Ing. Monika Vidličková
			Eva Daňová, poverená vedením odd. ÚKaSP



Znenie interpelácie:

	Prvá vec je ohľadom vykonávania stavebných prác na komplexe s názvom „Národný futbalový štadión“. 
	Upozornili ma, že tam prebiehajú stavebné práce aj v noci. Ja som dnes v noci okolo jednej išiel tade autom a videl som, že odtiaľ vychádzajú nejaké autá, že sa tam niečo deje, že tie betónovacie vozidlá odtiaľ chodili.

	Takže chcem, asi pána starostu by som interpeloval s tým, že teda aby preveril túto situáciu a zistil, či tam dochádza k týmto stavebným prácam, akýmkoľvek, a či sú tieto stavebné práce povolené aj v noci. Ak nie, tak aby prijal potrebné opatrenia. 

ODPOVEĎ
k interpelácii
MČ B-NM , ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 99 ods. b) stavebného zákona v súlade s § 102 ods. 1 stavebného zákona vyzvala dňa 31.10.2016 stavebníka, aby pri realizácii stavby „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ vykonal také opatrenia, ktorými:
	zabezpečí maximálne obmedzenie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie

nebude porušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
bude počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.









INTERPELÁCIA 
z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 08.11.2016


INTERPELÁCIA č. 4
Poslanec : 		JUDr. Tomáš Korček
Interpelovaný: 	starosta mestskej časti
Odpoveď vypracoval:    Ing. Ivan Trnavský
			odd. výstavby, investícií a správy majetku



Znenie interpelácie:

	Taktiež druhá otázka, na ktorú sa chcem opýtať: 
     Taktiež ma oslovili obyvatelia z Tupého ulice, teraz tam prebieha dosť taký čulý stavebný ruch spojený s investičnými zámermi, ktoré sa tam budujú. Viem, že mestská časť už v minulosti dohodla vybudovanie spojenia Sliačskej ulice a ulice Tupého, ale pýtajú sa ma, že či bude riešená aj rekonštrukcia toho zvyšku Tupého, ktorý smeruje na Podkolibskú. Ja naozaj neviem, či to je vôbec ani v našom vlastníctve. 
     Ale chcem sa opýtať, či sa s takým niečím počíta a aké sú tam prípadne majetkové pomery, či to patrí Železnici a nám, hlavnému mestu predpokladám. Ďakujem.   



ODPOVEĎ:
Je vypracovaná projektová dokumentácia – štúdia na zlepšenie prejazdnosti Tupého ulice
	PD počíta s odkúpením, vyvlastnením časti pozemkov, ktoré vlastnia občania, ŽSR
Pri Podkolibskej (v najužšom úseku) si neviem predstaviť, nakoľko tam stoja stavebné objekty
Ak tak v najužšom mieste má šírku MK len 2,8 m – podľa normy 3,00 m



















INTERPELÁCIA 
z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 08.11.2016


INTERPELÁCIA č. 5
Poslankyňa : 		Ing. Zuzana Rattajová
Interpelovaný: 	starosta mestskej časti
Odpoveď vypracoval:    Ing. Milan Cagáň
			odd. výstavby, investícií a správy majetku



Znenie interpelácie:

Ja by som chcela interpelovať pána starostu a chcela by som sa informovať aký je dôvod na to, že sa nerealizovala projektová dokumentácia na obnovu a revitalizáciu Osvetového a kultúrneho centra na Makovického, ktorá bola zaradená do tohoročného rozpočtu ako jedna z poslaneckých priorít?


ODPOVEĎ
k interpelácii

PD Makovického je rozpočtovaná v schválenom rozpočte MČ BANM na rok 2016 v sume 10.000,-EUR. Nerealizovala sa z dôvodu, že neboli zrejmé požiadavky na vypracovanie uvedenej projektovej dokumentácie. V závere novembra 2016 sa situácia vyjasnila a požiadavky sú dnes zrejmé. Po skompletizovaní žiadosti na zabezpečenie verejného obstarávania sa budeme snažiť vyhlásiť súťaž na projektovú dokumentáciu do konca roka."











