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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, 20. januára 2016


ZÁPISNICA č. 1/2016

z pracovného rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,
ktoré sa konalo dňa 20. januára 2016

Prítomní:	    podľa prezenčnej listiny
		    Ing. arch. Peter Vaškovič, Mgr. Edita Pfundtner, Ing. Stanislav Winkler,
		    Ing. arch. Otto Novitzky, Ing. Andrej Árva, Ing. Helena B￡nskaHelena Bánska, Ing. Jana
                       Hodúrová, Ing. Ondrej Trnovský
Neprítomný: Ing. arch. Milan Beláček – ospravedlnený

Program:

	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ

        2.1 Návrh na odvolanie člena – odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany 
              verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

3.    Rôzne
       3.1 Súčasť integrovaného dopravného systému – stavba TIOP 4 (územné rozhodnutie
             k železničnej zastávke Mladá garda) – informácia: Ing. arch. Pobočková
 
     

K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič.
Navrhol doplniť do programu rokovania,  do bodu 3. Rôzne bod 3.2. Informácia o aktuálnom stave prípravy parkovacej politiky na území Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Komisia schválila program rokovania bez pripomienok.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
7

ZA:	
7

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


K bodu 2.1 – Návrh na odvolanie člena – odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Pán Karol Bujaček sa rozhodol vzdať funkcie člena – odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku.





Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu odvolať p. Karola Bujačeka z členstva v predmetnej komisii.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
7

ZA:	
7

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

K bodu 3 – Rôzne
Bod 3.1 – Súčasť integrovaného dopravného systému – stavba TIOP 4 (územné rozhodnutie
k železničnej zastávke Mladá garda) 

Informáciu pripravila a podala Ing. arch. Anna Pobočková z Oddelenia územného konania a stavebného poriadku.
Informovala, že stavba TIOP č. 4 Bratislava – Mladá Garda je súčasťou projektu – ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, investorom ktorého sú Železnice Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je návrh prestupného terminálu osobnej prepravy medzi vlakovou, električkovou a autobusovou dopravou, teda návrh zastávky na železničnej trati. Po vybudovaní sa stavba TIOP č. 4 stane súčasťou infraštruktúry medzičasom už realizovaného projektu integrovaného dopravného systému „IDS“ na území Bratislavského samosprávneho kraja.
V následnej diskusii členovia komisie upozornili na technicko-kapacitnú podmienenosť predmetnej stavby, ktorou je zdvojkoľajnenie existujúcej železničnej trate v úseku medzi Hlavnou stanicou a stanicou Nové Mesto. Vzhľadom na opodstatnenosť a veľký význam predmetnej stavby pre rozvoj verejnej dopravy na území mestskej časti vyjadrili podporu predmetnej stavbe. Zároveň vyjadrili záujem, aby vedenie mestskej časti sledovalo predmetný projekt a komunikovalo so Železnicami o možnostiach riešenia vyššie uvedenej podmienenosti.

Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie.

Bod 3.2 – Informácia o stave parkovacej politiky na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Informáciu podali členovia komisie Ing. Stanislav Winkler a Ing. Andrej Árva. 

Na úvod diskusie Ing. arch. Vaškovič poznamenal, že parkovacia politika má niekoľko súčastí – podporovanie skvalitňovania a rozvoja verejnej dopravy, najmä koľajovej dopravy a integrovaných dopravných systémov, podporovanie budovania záchytných parkovísk na okraji mestskej časti a Bratislavy, vytváranie podmienok pre budovanie viacpodlažných parkovísk a hromadných garáží a ďalšie, medzi ktorými ja aj systém regulovaného a rezidenčného parkovania. Z finančných prostriedkov získaných zavedením poplatkov za možnosti parkovania na verejných priestranstvách   komunikáciách (súčasť systému regulovaného a rezidenčného parkovania) bude možné budovať ďalšie parkovacie miesta, parkoviská na teréne i viacpodlažné parkoviská, hromadné garáže a parkovacie domy. Je dôležité, aby autá neregulovane neparkovali na chodníkoch a vôbec neparkovali na zelených plochách. Ing. Winkler uviedol, že sa zúčastňuje pravidelných rokovaní k tejto problematike na magistráte a informoval  o príprave všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy k parkovacej politike. Ing. Árva podal ďalšie informácie o príprave regulovaného a rezidenčného parkovania v našej mestskej časti a doplnil, že sa začal realizovať pilotný projekt takéhoto parkovania v oblasti Tehelného poľa, t.j. v území ohraničenom Trnavskou, Vajnorskou a Bajkalskou ulicou. 

Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie.



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

Miriam Šujanová v. r.
zapisovateľka komisie ÚPUaV



