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Komisia pre Snežienku a Lanovku

sp. zn.: 38866/10759/2019/PR/BIHJ V Bratislave dňa, 16. október 2019

Z Á P I S N I C A

z pracovného rokovania Komisie pre Snežienku a Lanovku

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. Oprava nosných konštrukcií objektu dolnej stanice

2. Oprava nosných konštrukcií objektu hornej stanice

3. Rôzne

Komisia bola zvolaná jej predsedom. Prizvaní hostia zástupca príspevkovej organizácie EKO podnik
verejnoprospešných služieb – Bc. Stanislav Pavlovič a Ing. arch. Zdenka Mrázová.

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. o 16:00 hod..

Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie k hlasovaniu o programe rokovania komisie.

Hlasovali prítomní členovia komisie v počte 3
Hlasovanie: ZA: 3

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

PROGRAM ROKOVANIA KOMISIE BOL SCHVÁLENÝ

K bodu 1
Oprava nosných konštrukcií objektu dolnej stanice

Informácie poskytol Bc. Stanislav Pavlovič. Predsedajúci otvoril diskusiu. Poslanec Ing. Mrva podotkol, že
v poskytnutej informácii absentuje odporúčanie správcu obecného majetku, t. j. zachovanie výstupnej lávky
áno?/nie? Predsedajúci informoval, že oddelenie objektu Snežienky od dolnej stanice lanovky je podľa
materiálu z marca 2017 možné len v mieste dilatácie, čo znamená nutnosť zbúrania výstupnej lávky
a schodiska, nakoľko tie sú súčasťou objektu Snežienky. Na vybudovanie novej výstupnej lávky a nového
schodiska + sanáciu nástupnej lávky a príchodových terás je podľa materiálu z marca 2017 potrebných cca
50 000,00 eur, pričom tieto investície majú ísť z rozpočtu mestskej časti, nakoľko finančné náklady na zbúranie
objektu Snežienky (cca. 180 000 eur) by malo niesť hl. mesto SR Bratislava a BSK. Poslanec Volf navrhuje
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zvážiť rozsah (dĺžku) lávky. Navrhuje, aby sanačné práce boli kompatibilné. Členovia komisie s uvedeným
návrhom súhlasili. Bc. Pavlovič poskytol vysvetlenie k financovaniu lanovky ako celku v tomto roku, t. j.
30 000,00 eur ako bežné výdavky a 100 000,00 eur ako kapitálové výdavky. Poslanec Ing. Mrva položil
otázku, či bolo minutých 30 000,00 eur ako bežné výdavky (bez priamej odpovede).

UZNESENIE 1/16.10.2019
a) Komisia navrhuje, aby príspevková organizácia EKO podnik verejnoprospešných služieb požiadala
o presunutie finančných prostriedkov (kapitálové výdavky) s ich viazaním na účelové využitie k vypracovaniu
projektovej dokumentácie k búraniu schodiska a výstupnej lávky a k vybudovaniu novej výstupnej lávky
v rovnakom prevedení, a to tak, aby bola Lanovka funkčná a nezávislá na prípadnom búraní (zbúraní)
Snežienky.
Termín: BEZODKLADNE

b) Komisia zároveň žiada, aby príspevková organizácia EKO podnik verejnoprospešných služieb zabezpečila
(začala) opravu havarijného stavu nástupnej lávky.
Termín: BEZODKLADNE

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 2

Oprava nosných konštrukcií objektu hornej stanice

Informácie poskytol Bc. Stanislav Pavlovič. Predsedajúci otvoril diskusiu. Prebehla rozsiahla diskusia, v rámci
ktorej poslanec Ing. Mrva vyslovil návrh, aby v budúcnosti boli poslancom predložené návrhy riešení problémov
zo strany odborných útvarov (v tomto prípade zo strany príspevkovej organizácie), keďže teraz je zo strany tejto
príspevkovej organizácie očakávané, že komisia povie, či je potrebné podopretie nástupnej lávky hornej stanice.
Tento spôsob nepovažuje práve za správny a šťastne zvolený. Členovia komisie s uvedeným názorom súhlasili.

UZNESENIE 2/16.10.2019
a) Komisia odporúča, aby príspevková organizácia EKO podnik verejnoprospešných služieb zabezpečila
podopretie nástupnej lávky hornej stanice.
Termín: BEZODKLADNE

b) Komisia odporúča príspevkovej organizácii EKO podnik verejnoprospešných služieb spracovať návrh
dočasného technického riešenia zabezpečenia strechy hornej stanice. Komisia navrhuje, aby určujúcim kritériom
k ďalšiemu rozhodnutiu vo veci bola cena.
Termín: BEZODKLADNE

c) Komisia žiada, aby správca Lanovky poskytol, resp. zabezpečil  informácie, či pri dlhšom prerušení činnosti
Lanovky (počas nutných opráv, príp. komplexnej rekonštrukcie) bude následne potrebné predložiť nové doklady
o technickej spôsobilosti, príp. certifikáty, v prípade kladnej odpovede, aké podmienky bude potrebné splniť.
Termín: K NAJBLIŽŠIEMU ZASADNUTIU KOMISIE

d) Komisia žiada správcu Lanovky o predloženie kópie písomnosti, ktorými mal tento údajne požiadať o zápis
Lanovky ako technickej pamiatky.
Termín: BEZODKLADNE K RUKÁM ZAPISOVATEĽA

e) Komisia navrhuje správcovi Lanovky začať s procesmi k zabezpečeniu vypracovania projektovej dokumentácie
komplexnej rekonštrukcie hornej stanice.
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Prítomní: 3 členovia
Hlasovanie: ZA: 3

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Predsedajúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Komisia sa bude stretávať spravidla raz za
polrok, pričom miesto a čas budú členom komisie oznámené prostredníctvom mailových adries cestou
zapisovateľky komisie.

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., v.r.
predseda  komisie

Mgr. Jana Biharyová, v.r.
zapisovateľka komisie


	C:\Users\biharyova\Desktop\komisia Snežienka\zápisnice\zápisnica_16 10.doc

