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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. apríla 2016


ZÁPISNICA č. 4/2016

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

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

	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ 

                  2.1  Stav investičných akcií v roku 2016

  Rôzne – PD k investičnej činnosti
         3.1 Investičný zámer, Vajnorská 175 (bytový dom, apartmánový hotel spolu 443 bj)
3.2 Bytový dom “Kramáre II“ (68 bj)
3.3 Rezidencia MEDICI (požiadavka Ing. Winklera, PD zo stavebného úradu)

   

K bodu 1	– Otvorenie
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič.

Program rokovania komisie bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

Na rokovaní komisie privítal predseda komisie Ing. Milana Cagáňa, MPH, povereného zastupovaním vedúceho Oddelenia výstavby, investícií a správy majetku (OVIaSM).
       K bodu 2.1 – Stav investičných akcií v roku 2016
Informáciu k tomuto bodu programu podal Ing. Milan Cagáň, MPH. Vo svojom príspevku prítomných v krátkosti oboznámil so stavom prípravy realizácie investičných akcií v roku 2016.
Materská škola Za kasárňou – tento projekt je čiastočne financovaný z Nórskych fondov (lehota čerpania je predĺžená do marca r. 2017). Ing. Cagáň oznámil, že stavebné povolenie vydané v minulom roku bolo zrušené, nakoľko boli voči nemu vznesené pripomienky. V súčasnosti je pripravený projekt spracovaný podľa nových kritérií a požiadaviek, OVIaSM zabezpečuje vydanie nového stavebného povolenia.



Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ulica – predmetom tohto projektu je revitalizácia zachovaného prírodného prostredia na Kolibe. Cieľom je ošetriť a zachrániť zachovaný „zelený“ porast (gaštany jedlé) a zrealizovať lesnú parkovú úpravu územia gaštanice. Tento projekt je takisto čiastočne financovaný z Nórskych fondov.
Voľnočasový priestor JAMA – aktuálne finančne najnáročnejšia investícia mestskej časti. V súčasnosti je zabezpečované právoplatné územné rozhodnutie.
Športovisko Plzenská – predmetom projektu je komplexná obnova časti pôvodného detského ihriska s ťažiskovou realizáciou nového asfaltového povrchu športoviska. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby.

Komisia zobrala na vedomie predložené informácie o stave investičných akcií v roku 2016.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


Bod 3 – Rôzne
Na úvod tohto bodu programu Ing. arch. Závodná, vedúca Oddelenia životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu, v skratke predstavila projekty, pre ktoré bolo požiadané o vydanie stanoviska mestskej časti k investičnej činnosti:

3.1 Investičný zámer, Vajnorská 175 (bytový dom, apartmánový hotel spolu 443 bj)
Po oboznámení sa s návrhom obsiahnutým v predloženej štúdii, po predebatovaní navrhnutej funkčno-prevádzkovej náplne a hmotovo-priestorového usporiadania, ako aj architektonického riešenia komplexu s prevahou prechodného bývania, komisia odporúča, aby mestská časť požiadala predkladateľa a spracovateľa štúdie o doplnenie, resp. prepracovanie investičného zámeru s cieľom
	dokumentovania začlenenia zámeru do širších funkčno-prevádzkových vzťahov a hmotovo-priestorových súvislostí s ohľadom na formovanie mestského líniového priestoru v zázemí Vajnorskej ulice, resp. nástupného priestoru do Bratislavy od východu (štúdia širších vzťahov),
	výrazného zvýšenia rozsahu prírodných ozelenených plôch v areáli komplexu (koeficientu zelene) na úkor spevnených plôch pre parkovanie automobilov na úrovni terénu s ohľadom na súčasné využívanie širšieho zázemia (ucelené línie, plochy a masívy zelene na rastlom teréne),

výrazného zvýšenia podielu zariadení základnej občianskej vybavenosti na rozsahu vybavenostných plôch a zariadení v rámci navrhnutého komplexu,

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

3.2 Bytový dom “Kramáre II“ (68 bj)
Po oboznámení sa s návrhom obsiahnutým v predloženej dokumentácii a po predebatovaní umiestnenia navrhnutého bytového domu komisia odporúča, aby mestská časť požiadala predkladateľa a spracovateľa dokumentácie o doplnenie investičného zámeru
	o dopravno-kapacitné posúdenie priľahlých komunikácií a križovatkových uzlov, ktoré by mali zabezpečovať dopravnú obsluhu navrhnutého zámeru,
	o dôsledné posúdenie súladu navrhnutého bytového domu s platným územným plánom Bratislavy,

o dôsledné posúdenie súladu navrhnutého bytového domu s platnými legislatívnymi normami, najmä o posúdenie a zdôvodnenie odstupových vzdialeností od hraníc disponibilných pozemkov pre navrhnutý bytový dom,





Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


3.3 Rezidencia MEDICI (požiadavka Ing. Winklera, PD zo stavebného úradu)
Po oboznámení sa s návrhom obsiahnutým v predloženej dokumentácii a po predebatovaní umiestnenia navrhnutého bytového domu komisia odporúča, aby mestská časť požiadala predkladateľa a spracovateľa dokumentácie o doplnenie investičného zámeru
	o dopravno-kapacitné posúdenie priľahlých komunikácií a križovatkových uzlov, ktoré by mali zabezpečovať dopravnú obsluhu navrhnutého zámeru,

o dôsledné posúdenia súladu navrhnutého bytového domu s platným územným plánom Bratislavy, najmä o dôsledné posúdenie navrhnutej miery podlažnosti a zastavanosti disponibilného pozemku,
o dôsledné posúdenie súladu navrhnutého bytového domu s platnými legislatívnymi normami, najmä o posúdenie odstupových vzdialeností od hraníc disponibilných pozemkov pre navrhnutý bytový dom,
Komisia ďalej odporúča, aby mestská časť požiadala predkladateľa a spracovateľa dokumentácie o prepracovanie investičného zámeru tak, aby bolo možné zrealizovať priebežnú, t.j. nezaslepenú miestnu obslužnú komunikáciu prioritne zabezpečujúcu obsluhu pripravovaného zámeru v bezprostrednom susedstve záujmového pozemku.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0



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

Miriam Šujanová v. r.
zapisovateľka komisie ÚPUaV




