
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE UPVaD MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI  

Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 04.03.2019 

 

Prítomní: Ing. Peter Kopčák, Ing.arch. Jela Plencnerová, Ing.arch. Ladislav Slabey, Ing. Ivana Tunegová, Ing. 

Vojto Molnár 

Neprítomní:  ---- 

Tajomník : Ing.arch. Michala Kozáková – v zastúpení  

Hostia: Ing.Jozef Krúpa 

K bodu 1:  

Schválenie programu zasadnutia komisie 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie. Privítal členov komisie a oboznámil ich s návrhom programu. 

Členovia komisie program rokovania schválila.  

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

K bodu 2:  

Schválenie nového člena komisie  - p. Ing.Galát,  

 

K bodu 2:  

Schválenie nového člena komisie - p. Galát 

Členovia komisie schválili nového člena komisie p. Ing. Galáta 

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

K bodu 3:  

Diskusia s obyvateľmi Podkerepušky – žiadosť o zmenu funkčnej plochy zo záhradkárskej chatovej osady 1203 

na funkčnú plochu 102 malopodlažná zástavba, informácia k výstavbe Podkerepušky 

Materiál uviedol: Ing. arch. Michala Kozáková  

Hostia: p. Zámečník, p. Zámečníková, p. Barochnič, p. Omachelová 

Diskusia:  

Predseda komisie privítal obyvateľov záhradkárskej a chatovej osady Podkerepušiek, informoval o odoslanom 

liste na Magistrát hl. mesta, ktorý sa týkal odstúpenia predmetnej žiadosti obyvateľov Podkerepušiek, ktorý MČ 

BA – ZB prijala dňa 11.12.2018. Predmetom diskusie bola aj obdržaná odpoveď od Mag. hl. mesta SR Bratislavy. 

Predmetom listu bola informácia z magistrátu o zaevidovanie požiadavky a následne o upozornení, že je 

potrebné vytvoriť overovaciu UŠ na predmetnú lokalitu, na základe ktorej by sa predmetná lokalita predefinovala 

z 1203 – záhradkárska a chatová osada na 102 – malopodlažná bytová výstavba.  

V diskusii členovia komisie upozornili na fakty: 

-  Predmetná štúdiu by bolo treba zrealizovať v 2 variantoch, ktoré by bolo potrebné následne prerokovať, 



- Záhradkárske a chatové osady nespĺňajú parametre komunikácii podľa príslušnej STN, pri zmene by 

bolo potrebné tieto cesty zosúladiť s STN, rozšíriť a následne komunikácie vybudovať.  

- Do procesu zaradenia komunikácii je potrebné majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod rozšírenými 

komunikáciami  

- Členovia upovedomili obyvateľov, že v prípade predefinovania územia veľká časť objektov nebude 

spĺňať požadované regulácie pre zastavanosť, IPP, zeleň z hľadiska UPN  

- Členovia komisie upozornili obyvateľov na fakt – predmetnú UŠ obstaráva majiteľ pozemkov/ majitelia 

pozemkov. 

- Členovia komisie navrhli upovedomiť a objasniť  obyvateľom prostredníctvom médii (tlačená forma, 

internet..) možné dopady pri zmenách funkčných plôch zo záhradkárskej a chatovej osady na f.p. 

malopodlažná zástavba. (vysvetlenie procesu, financií, dopad na územie, na povolovacie procesy...).  

- Majitelia pozemkov by mali špecifikovať čo od takejto zmeny očakávajú, a ktoré sú najvypuklejšie 

problémy za účelom preverenia či je zmena funkčného využitia to najvhodnejšie riešenie.   

- Komisia odporúča pre skvalitnenie fungovanie tejto časti postupovať majiteľom v menších krokoch 

(žiadosti o skvalitňovanie prostredia, napr., dopravne značenia, bezpečnostné prvky...). Proces týchto 

zásahov je časovo a finančne menej náročný a možné do toho zapojiť i MČ.    

Záver diskusie: (po dohode s obyvateľmi a p. starostom) pri nadpolovičnej väčšine podpisov od 

obyvateľov Podkerepušiek a následne po schválení v zastupiteľstve sa MČ bude podieľať na spolupráci. 

Po odsúhlasení predbežného majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod novovytvorenými 

komunikáciami (ktoré by spĺňali STN pre zmenu funkčnej plochy ), mestská časť (sa bude po schválení 

v zastupiteľstve) bude podieľať na obstaraní UŠ v spolupráci s obyvateľmi chatovej a záhradkárskej 

osady.  

 

Stanovisko komisie UPVaD:  

Je potrebné doložiť nadpolovičnú väčšinu podpisov so súhlasom na predefinovanie funkčnej plochy z kódu 1203 

na 102. Následne je potrebné prerokovanie na zastupiteľstve. Po kladnom prerokovaní je potrebné vytvoriť 

overovací projekt  na rozšírenie komunikácii. Následne je potrebný súhlas vlastníkov pozemkov, týkajúci sa 

vysporiadania pozemkov pod komunikáciami. Obstaranie overovacej štúdie môže nastúpiť až po kladnom 

prerokovaní odovzdania pozemkov pod komunikáciami. 

PO diskusii sa obyvatelia vyjadrili, že im vlastne ani tak nejde o predefinovanie územia na 102, ako skôr o to, aby 

skôr tá zóna fungovala čo sa týka infraštruktúry. Komisia obyvateľom následne vysvetlila, že MČ BA – ZB môže 

zabezpečiť ich požiadavky (v súlade s magistrátom hl. mesta SR Bratislavy) – osadenie dopravných značiek. 

Vybudovanie zastávky, prechod pre chodcov, bezpečnosť na ceste, čo p. starosta na rokovaní potvrdil.  

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

K bodu 4:  

Informácia o doplnení stanoviska  pre SP – Podkerepušky – komunikácie a IS – pre spoločnosť ecobelle s.r.o. 

Materiál uviedol: Ing. arch. Michala Kozáková  

Diskusia: Prebehla diskusia k predmetnej lokalite.  

Stanovisko komisie UPVaD: komisia súhlasí s podmienkami a odporúča rozšíriť podmienku č. 1: „Vjazd 

výhradne z Hodonínskej ulice aj počas výstavby...“ o doplnenie: je potrebné vybudovať pripájací a odpájaci pruh 

pre bezkolízne napojenie na Hodonínsku ul. aj počas výstavby. 

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 



Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

  

K bodu 5:  

Žiadosť o stanovisko k spojenému konaniu pre 20 RD – spoločnosť ecobelle s.r.o – Podkerepušky  

Materiál uviedol: Ing. arch. Michala Kozáková  

Diskusia:  

Členovia komisie overovali informáciu o preratovaní všetkých koeficientov na jednotlivé výmery pozemkov. Pani 

arch. Kozáková ich upovedomila, že všetky koeficienty boli prerátané a sú v súlade s UPN hl. mesta SR 

Bratislavy, schváleného v roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Stanovisko komisie UPVaD: komisia súhlasí so stanoviskom MČ BA ZB, a odporúča o doplnenie IPP do 

stanoviska.  

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 6:  

Žiadosť o stanovisko k spojenému konaniu 5 RD – spoločnosť ecobelle s.r.o – Podkerepušky 

Materiál uviedol: Ing. arch. Michala Kozáková  

Diskusia:  Prebehla diskusia k predmetnej lokalite.  

Stanovisko komisie UPVaD: komisia odporúča vyžiadať od investora výmeru pozemku na jednotlivé bytové 

jednotky v RD. Výmera bytovej jednotky (keďže RD majú charakter Radovej zástavby, musí spĺňať výmeru 

z UPN hl mesta SR Bratislavy ako pre radový RD) 

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 7:  

Protihlukové opatrenie pri Hodonínskej ceste – spoločnosť ecobelle s.r.o – spolupráca 

Materiál uviedol: Ing. arch. Michala Kozáková  

Diskusia:  Prebehla diskusia k predmetnej lokalite. Investor predložil na zasadnutie komisie 2 varianty riešenia.  

Stanovisko komisie UPVaD: komisia odporúča, aby investor navrhol také riešenie, aby spĺňalo protihlukové 

opatrenia, ktoré sú nám  známe už dnes z dopravnokapacitného posúdenia  - na predmetnú lokalitu  - rozšírenie 

na 4 pruh. Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu neschváliť financovanie z poplatku za rozvoj na 

predmetnú protihlukovú stenu. Komisia odporúča poplatok za rozvoj financovať do detských ihrísk parkovej 

výsadby a drobnej architektúry v lokalite.  

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 0 



Proti: 5 

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 8:  

Prezentácia štúdie  - školský areál 

Materiál uviedol: Ing. arch. Michala Kozáková  

Diskusia:  

Stanovisko komisie UPVaD: Nakoľko sa predmetnej komisie nezúčastnil zhotoviteľ projektu, členovia komisie 

poverili tajomníka komisie na zvolanie osobitného termínu stretnutia k školskému areálu. 

Odporúčame na predmetné stretnutie zhrnúť informácie o pôvodnom zámere vývoja využitia areálu, na základe 

ktorého boli vypracované jednotlive projektové dokumentácie. Stretnutie je nutné realizovať za účasti 

spracovateľa (autora) tejto dokumentácie. Taktiež odporúčame do tohto procesu zapojiť aj predstaviteľov ZŠ 

a MŠ, ktorý by sa mali vyjadriť k reálnosti fungovania areálu s ohľadom na ich požiadavky a skúsenosti. Pri 

návrhu by mali byť akceptované i požiadavky na zachovanie prírodného prostredia (zelene) s možnosťou 

limitovania spevnených a zastavaných plôch v areály. Primárne musí areál slúžiť MŠ a ZŠ.     

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 0 

Proti: 0 

Zdržal sa: 5 

 

K bodu 9:  

Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia letnej terasy 

Materiál uviedol: Ing. arch. Michala Kozáková  

Diskusia: členovia komisie diskutovali o predloženom návrhu, nakoľko sa jedná o verejný priestor,  

Stanovisko komisie UPVaD: Členovia komisie nesúhlasia s predloženým návrhom z dôvodu bezpečnosti, 

nakoľko sa jedná o chodník, ktorý musí byť bezkolízne prechodný.  Je potrebné zabezpečiť prechod na chodníku 

min. 3 m. Stoly nesmú byť umiestnené pri zelenom ostrovčeku. Detské ihrisko nie je bezpečné. Komisia 

odporúča schváliť rozmiestnenie stolov len popri fasáde objektu  

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 0 

Proti: 5 

Zdržal sa: 0  

 

K bodu 10: rôzne – p. Lauková  - 7 RD na  Pútnickej ul. /1480, 1478/2, 1476/1, 2, ,3 1477/1, 2, 1478/1, 1479, 

1478/3, 1481/1, 1481/2 

Žiadosť o posúdenie stavebného zámeru  

Materiál uviedol: Ing. arch. Michala Kozáková  

Diskusia: členovia komisie sa zoznámili s PD a prijali stanovisko  

Stanovisko komisie UPVaD: Na základe obdobných investičných zámerov v MČ, ktoré boli v komisii odporúča 

vydať stavebníkovi stanovisko  - nesúhlasné na základe územného plánu hl mesta článku 2.2.2. regulácia územia 

v stabilizovanom území „...Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu 

zástavbu a vnáša do zástavby kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu 



v stabilizovanom území povoliť. Komisia nediskutovala o ďalších možných riešeniach, stavebník má predložiť 

nový návrh, ku ktorému sa komisia vyjadrí.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 0 

Proti: 5 

Zdržal sa: 0  

K bodu 11:  rôzne – p.Hulík – OIR – Podkerepušky -3524/6, 3524/7  

Žiadosť o posúdenie stavebného zámeru  

Materiál uviedol: Ing. arch. Michala Kozáková,  

Žiadateľ žiadal o stanovisko k OIR na predmetných parcelách, objekt má 2 NP a 1 PP. Objekt je prestrešený 

pultovou strechou, zastavaná plocha objektu je 78 m². žiadateľ doplnil na výzvu MČ BA – ZB uličné pohlady 

a simuláciu 3D stvárnenia objektu v danej lokalite.  

 

Diskusia: členovia komisie sa zoznámili s PD a prijali stanovisko  

Stanovisko komisie UPVaD: komisia s návrhom súhlasí, nakoľko predmetný zámer je v súlade s UPN 
a zastavanosť je primeraná na stabilizované územie - záhradkárskej chatovej osady. Komisia odporúča MČ 
zadefinovať oplotenie zo strany komunikácie, aby nedošlo k súvislej nepriehľadnej stene zo strany komunikácie. 
 

 

Hlasovanie:  

Prítomní:  5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Kopčák  

Predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 


