
Zápisnica 

zo  zasadnutia komisie výstavby a dopravy (VaD) pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej 

časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 03.06.2020 

 

Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu originálu zápisnice) 

predseda: Ing. Peter Kopčák 

tajomníčka: Ing. Jana Liďáková   

členovia: Ing.arch. Ladislav Slabey, Ing. Ivana Tunegová, Ing. 

Vojtech Molnár,   

 

Neprítomní členovia komisie: Ing.arch Jela Plencnerová 

 

Hostia: -  

 

 

Program komisie VaD 

1. Informácia o liste  p. Iváka  

2. Informácia o žiadosti na nájom  pozemku. 

3. Informácia k drobnej stavbe – plotu 

4. Stanovisko k návrhu VZN o prevádzkovej dobe a poriadku 

5. Stanovisko k možnej realizácii budovania optickej infraštruktúry na ulici 

Donská  

6. Rôzne 

 

 

K bodu č. 1 

Komisia VaD bola oboznámená s listom p. Rudolfa Iváka, zaevidovaným pod číslom 

281/2020 ohľadne žiadosti na zrušenie zastávky. Riešenie preloženia zastávky je potrebné 

riešiť komplexne aj kvôli bezpečnosti po trase MHD v zastavanej časti Záhorskej Bystrice ( 

vstup na Tatranskej,  Gbelskú ul., Čsl.tankistov a navrhované možnosti posunutia zastávky na 

Záhorskú ul. a Ivánce),  členovia komisie zobrali list na vedomie a vyjadrili potrebu riešiť 

zmenu zastávky v súčinnosti s pripravovaným územným plánom zóny Ivánce. 

 

K bodu č. 2 

Komisia VaD bola oboznámená so žiadosťou o nájom pozemku žiadateľom: Lukáš Haľama / 

SP-LH s. r.o., IČO: 50736167 za účelom vybudovania predajne s predajom služby konečnému 

spotrebiteľovi – dodávka a montáž interiérových dvier, interiérových podláh a exteriérových 

drevených terás.  Pozemok reg. C parc. č. 2708/3 v k. ú. Záhorská Bystrica sa nachádza 

v lokalite ul. Čsl.tankistov. Z hľadiska územného plánu je parcela v území funkčne určenom 

ako zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných – kód 502. Členovia 

komisie zobrali informáciu na vedomie a k návrhu vyjadrili pripomienky z hľadiska 

územného plánu:  

1. Upozornenie na budúci obchvat Záhorskej Bystrice, navrhovanú komunikáciu 

nachádzajúcu sa v Územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy, ktorá prechádza cez 

pozemok 

2. Upozornenie na ochranné pásmo plynu, ktoré sa nachádza v blízkosti 

3. Upozornenie na obslužnú komunikáciu vedúcu k pozemku 

Vzhľadom na ekonomické a vlastnícke vzťahy k pozemku a následné vzťahy 

k novovytvorenej budove odporúčajú vyjadrenie finančnej komisie. 
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K bodu č. 3  

Komisia VaD bola oboznámená so žiadosťou – ohlásenie drobnej stavby žiadateľov: Miroslav 

Dvorský a Dorota Šestáková k prefabrikovanému plotu. Členovia komisie so žiadosťou 

súhlasili. 

 

K bodu č. 4 

Komisia VaD bola oboznámená s pripraveným návrhom Všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. 3/2020 o prevádzkovom režime a predajnej 

dobe v obchode a poskytovaných službách na území Mestskej časti Bratislava-Záhorská 

Bystrica. Členovia komisie zobrali informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 5 

Komisia VaD bola oboznámená s návrhom troch variant možnej realizácie budovania optickej 

infraštruktúry na ulici Donská od spoločnosti Slovak Telekom. 

Varianta 1  

Tu sa jedná o kombinované riešenie. V tejto variante je jednostranný výkop na strane stĺpov 

(druhá strana by bola riešená vzduchom). Výkopy rátané v šírke 0.35 a teda aj spätná úprava 

povrchov len v tejto šírke,  navyše bude potrebná výmena minimálne 9 stĺpov na danom úseku 

za nové, takže by to malo po realizácii aj lepšie vyzerať esteticky – nové stĺpy.  

Navýšenie realizačných nákladov bude podliehať schváleniu/ neschváleniu v ST.  V prípade 

spätnej úpravy povrchu cesty v celej šírke je projekt z finančného hľadiska nerealizovateľný. 

 Varianta 2 

V tejto variante je obojstranný výkop šírke 0.35, takže náklady na realizáciu sú cca. 2x väčšie 

ako vo variante 1. Tu tiež počítame spätnú úpravu povrchov len v tejto šírke výkopu.  

Navýšenie realizačných nákladov bude podliehať schváleniu/ neschváleniu v ST.  V prípade 

spätnej úpravy povrchu cesty v celej šírke je projekt z finančného hľadiska nerealizovateľný.  

 Varianta 3  

Po prekontrolovaní a premeraní jednotlivých dĺžok vo variante č.3 sme zistili, že pre nás 

varianta len vzduchom, teda č.3 nie je realizovateľná bez doplnenia niekoľko stĺpov so 

súhlasom vedenia MČ.  V niektorých úsekoch sú tam veľké dĺžky medzi jednotlivými stĺpmi a 

bez postavenia nových stĺpov trasa sa realizovať nedá, musíme dobudovať aj nové stĺpy v 

trase. Pri tejto variante by sme však výkopy v rámci celej trasy eliminovali na minimum.  

Výkop ide len po prvý stĺp a na konci ulici od posledného stĺpu.  

 

Členovia komisie nesúhlasia s osadením optických káblov vzduchom, preferujú variantu č.2 

s výkopom a spätnou úpravou len vo vykopanom páse (šírka 0,35) po oboch stranách. 

 

K bodu č. 6 

Komisia VaD podala návrh, aby bola raz za cca 2 mesiace informovaná stavebným úradom 

o prebiehajúcich stavbách. Informácia o návrhu bude poskytnutá stavebnému úradu. 

 

 

V Bratislave,  16.06.2020 

Zapísala: Ing. Jana Liďáková  

Overil: Ing. Peter Kopčák  


