
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva

          mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

                                                                                                                                   V Bratislave, 19. októbra 2017

ZÁPISNICA č .  6 / 2017
z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,

ktoré sa konalo dňa 18. októbra 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Predstavenie investičného zámeru “Fenix Park, Račianska – Jarošova – Kukučínova ul.
3. Prezentácia zámeru mestskej časti  Materská škola na Sliačskej (Teplickej) ul.
4. Informácia o aktuálnom stave príprav vyhlásenia stavebných uzáver v mestskej časti:
4.1 stavebná uzávera Nobelova
4.2 stavebná uzávera Mierová kolónia, Jelšová a Biely Kríž
4.3 stavebná uzávera Horná Mlynská dolina

K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič.
Navrhol doplniť program rokovania o bod 5. Rôzne s nasledovným obsahom:
- Informácia o objektoch MŠ Legerského a ZŠ Sibírska

Prítomní členovia komisie program rokovania jednomyseľne schválili.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2 – Predstavenie investičného zámeru Fenix Park, Račianska-Jarošova-Kukučínova
                    ul.
Na zasadaní komisie sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti, ktorá je realizátorom investičného
zámeru. V krátkosti informovali o predmetnom investičnom zámere, avšak členovia komisie
považovali túto prezentáciu za nepostačujúcu na zaujatie stanoviska. Požiadali o dodatočné dodanie
podkladov a prezentácie k investičnému zámeru, aby sa členovia komisie mohli k danému projektu
vyjadriť a zaslať spoločnosti svoje stanovisko.

K bodu 3 - Prezentácia zámeru mestskej časti  Materská škola na Sliačskej (Teplickej) ul.
Informácie k tomuto bodu programu podala Ing. arch. Alena Jánošíková z oddelenia investícií
a verejného obstarávania. Členom komisie predložila fotodokumentáciu a nákresy k danej
problematike. Uviedla, že stavebné povolenie už nadobudlo právoplatnosť a čaká sa na schválenie
pridelenia finančných prostriedkov (grantu), začiatok výstavby je plánovaný na jar 2018. Materská
škôlka je dimenzovaná pre 100 detí, finančné prostriedky z grantu by mali byť vo výške 650 tis.



EUR, v návrhu rozpočtu mestskej časti na túto akciu je vyčlenených 300 tis. EUR. Ing. arch.
Vaškovič navrhol oboznámiť obyvateľov tejto lokality s týmto investičným zámerom čo najskôr.

K bodu 5 - Rôzne
Rodičia detí v MŠ Legerského a ZŠ Sibírska informovali Ing. arch Vaškoviča a Mgr. Pfundtner o
aktuálnom technickom stave objektov a požiadali o vyčlenenie finančných prostriedkov v návrhu
rozpočtu na rok 2018 pre tieto lokality. Pani Mgr. Pfundtner informovala, že v návrhu rozpočtu na
rok 2018 je už zadaná čiastka 370 tis. EUR na opravu týchto objektov.

K bodu 4 - Informácia o aktuálnom stave príprav vyhlásenia stavebných uzáver v mestskej
časti:
4.1 stavebná uzávera Nobelova
4.2 stavebná uzávera Mierová kolónia, Jelšová a Biely Kríž
4.3 stavebná uzávera Horná Mlynská dolina

Informácie k tomuto bodu programu podal Ing. arch. Ján Šilinger z oddelenia územného konania a
stavebného poriadku a uviedol stav rozpracovanosti k jednotlivým stavebným uzáverám.

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r.
predseda komisie ÚPUaV

Miriam Šujanová v. r.
zapisovateľka komisie ÚPUaV


