
Zápis č. 1/2013 
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku, 

konaného dňa 16.1.2013 

Prítomní poslanci: Brychta, Šimoni,  Drotován, Hrdlička, Andráš, Sekerka 
Prítomní neposlanci odborníci: Halinkovič,  Socháň 
 
Program : 
 

1. Schválenie programu 
2. Návrh nového člena komisie  
3. Termímy zasadnutí komisie v roku 2013 
4. Požiadavka občanov na prehodnotenie dopravnej situácie na Remeselníckej ulici – zrušenie 

zjednosmernenia 
5. Požiadavka občanov na zabezpečenie zákazu parkovania na Peknej ceste v úseku od Cyprichovej 

po svetelnú križovatku, nespokojnosť s jednosmernou dopravou na Kadnárovej ulici 2-4 
6. Štúdia parkovania Cyprichova ulica 
7. Odstránené nelegálne skládky odpadov v  roku 2012 
8. Stanovisko k požiadavke posunu času na očistenie chodníkov v zimnom období –  VZN č. 8/2008 
9. Rôzne 
 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Schválenie programu 
Zasadnutie viedol predseda komisie p. Brychta, program bol schválený. 
Hlasovanie: 8–za,  0-proti, 0-sa zdržalo /prítomní pri hlasovaní 8, neprítomní Khandl, Vanerková/ 

 
2. Návrh nového člena komisie  

Komisii bol predstavený návrh na doplnenie člena komisie /neposlanca/ – Martina Jónu 
Hlasovanie: 4–za,  2-proti, 2- zdržal sa /prítomní pri hlasovaní 8, neprítomní Khandl, Vanerková/ 
Uznesenie komisie nebolo prijaté.   

3. Termíny zasadnutí komisie v roku 2013 
16.1., 27.2., 10.4., 29.5., 21.8., 2.10., 13.11.   

 
4. Požiadavka občana na prehodnotenie dopravnej situácie na Remeselníckej ulici – zrušenie 

zjednosmernenia 
Komisia neodporúča meniť organizáciu dopravy v predmetnej lokalite. 
Hlasovanie: 8–za,  0-proti, 0- zdržal sa /prítomní pri hlasovaní 8, neprítomní Khandl, Vanerková/ 

 
5. Požiadavka občanov na zabezpečenie zákazu parkovania na Peknej ceste v úseku od Cyprichovej 

po svetelnú križovatku, nespokojnosť s jednosmernou dopravou na Kadnárovej ulici 2-4 
Komisia neodporúča meniť organizáciu dopravy v predmetnej lokalite. 
Hlasovanie: 8–za,  0-proti, 0- zdržal sa /prítomní pri hlasovaní 8, neprítomní Khandl, Vanerková/ 
Zamedzenie parkovania v úseku od Cyprichovej- po Račiansku na Peknej ceste – zrealizuje Hlavné 
mesto vodorovným značením. 
Hlasovanie: 8–za,  0-proti, 0- zdržal sa /prítomní pri hlasovaní 8, neprítomní Khandl, Vanerková/ 
 

6. Štúdia parkovania Cyprichova ulica 
Komisia neodporúča súhlasiť s predloženým návrhom. 
Hlasovanie: 8–za,  0-proti, 0-sa zdržalo /prítomní pri hlasovaní 8, neprítomní Khandl, Vanerková/ 
 
 
 



7. Odstránené nelegálne skládky odpadov v  roku 2012 
Komisia spracovanú správu o odstránených čiernych skládkach za rok 2012 berie na vedomie 
a odporúča správu prerokovať v MZ. 
 

8. Stanovisko k požiadavke posunu času na očistenie chodníkov v zimnom období –  VZN č. 8/2008 
Komisia odporúča pri príprave nového VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Rača  zrušiť v §7 bod 7. 
Hlasovanie: 7–za,  0-proti, 0- zdržal sa /prítomní pri hlasovaní 8, neprítomní Khandl, Vanerková, Šimoni/ 
 

9. Rôzne 

• P. Krištofičová bola odprezentovať svoju požiadavku na overenie zmeny funkcie UP v lokalite Pri 
kolíske /Fixle/ - komisia berie informáciu na vedomie a trvá na svojom stanovisku zo dňa 14. 11.2012 

• P. Sečkár bol odprezentovať požiadavky na dopravné úpravy vodorovného a zvislého dopravného 
značenia komunikácií Kubačova, Detvianska a Rustaveliho – správcom uvedených komunikácií je 
hlavné mesto SR Bratislava, podnety budú odoslané správcovi 

• P. Drotovan – prerokovanie UŠ Račany Rosso – žiada požadovať od investora predloženie dopravnej 
štúdie na posúdenie kapacít  a dopravnej priepustnosti komunikácií, na ktoré sa riešená lokalita napája 
a bilančné porovnanie  územia v zmysle platného UP a navrhovanej zmeny intenzity výstavby vo 
variante 1 a 2 /počet bytov, počet obyvateľov, doprava,.../ 

 
 
 
 
 
 
 
Predseda komisie: Eduard Brychta   
 
 
 
Zapísala:  Ing. arch. Iveta Virsíková    
 
    


