
Zápisnica 

z komisie výstavby a životného prostredia konanej dňa 02.06.2021  

 

Prítomní:   

Mgr. Beata Janatová  

Adrián Jankovič  

Andrej Kovarik 

Ján Žatko 

 

 

Vladimír Kočvara 

Ivan Hirländer 

Pavol Kopačka  

Rudolf Brídzik 

Peter Guliš 

 

Ospravedlnení:  

Fridrich Pokorný  

Milan Miler 

 

 

Hostia: Dárius Krajčír, starosta 

       Občania dotknutí stavbou Slnečný vrch I 

 

Program:   

 

1. Komisia bola oboznámená s programom, hlasovanie o schválení programu: 

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  4  0   0  

neposlancov 5  0   0  

 

2. Obytný súbor Slnečný vrch I, správa o hodnotení: 

    Zástupca investora pán Miroslav Danko priblížil stavebný zámer po prepracovaní 

projektovej dokumentácie. Momentálne je na MŽP SR podaná žiadosť o zmenu navrhovanej 

činnosti. Verejné prerokovanie zámeru zabezpečil Magistrát hl. mesta SR. Občania môžu ešte 

podávať svoje pripomienky.  

Návrh uznesenia: Pripomienky za MČ Bratislava-Devínska Nová Ves od členov komisie 

a občanov je potrebné zaslať najneskôr do 03.06.2021 do 13.00 na adresu starosta@mudnv.sk. 

Zároveň je možné zaslať svoje pripomienky pre záväzné stanovisko vydávané Magistrátom 

hl. mesta SR Bratislava k zámeru do 09.06.2021 rovnako na adresu starosta@mudnv.sk. 

Následne MČ pripraví stanovisko, ktoré bude zaslané na Magistrát hl. m. SR Bratislava. 

 

Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  4  0   0 

neposlancov  5  0   0 

 

3. ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, PD pre 

ÚR 

Komisia bola oboznámená s projektom pre územné konanie.   
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Návrh uznesenia:  

Komisia žiada, 

- aby v každej časti trasy, kde sa nachádza zastavané územie v okolí trasy železnice, boli 

vybudované protihlukové steny,  

- aby bola zabezpečená rekonštrukcia prístupovej komunikácie do Devínskeho Jazera po 

ukončení stavby, 

- aby ako stavebná prístupová cesta bola využívaná komunikácia v smere od Stupavy.  

 

Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  4  0   0  

neposlancov  5  0   0  

 

4. Žiadosť o prenájom pozemku pre vytvorenie 2 parkovacích miest, Spádová ul. Prerokovaný 

bol zámer stavebníka prenajať si pozemok parc. č.  č. 441, k.ú. Devínska Nová Ves  v rozsahu 

dvoch parkovacích státí za účelom vybudovania parkoviska zo zatrávňovacích dlaždíc.  

 

Návrh uznesenia:  

Komisia súhlasí s prenájmom pozemku parc. č. 441, k.ú. Devínska Nová Ves v rozsahu dvoch 

parkovacích státí v zelenom páse pozdĺž komunikácie. Parkovanie bude vybudované zo 

zatrávňovacích dlaždíc na ul. Spádová 6, pre stavebníka p. Janíka. 

 

Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  4  0   0  

neposlancov  5  0   0  

 

5. Areál školy I. Bukovčana, informácia o príprave revitalizácie areálu školy, ktorú poskytol 

komisii p. starosta. 

Návrh uznesenia:  

Komisia berie na vedomie informáciu o príprave revitalizácie areálu školy I. Bukovčana.  

 

Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  4  0   0 

neposlancov  5  0   0 

 

6. Zelená spolupráca, čistenie okolia Devínskej Novej Vsi, informácia 

Návrh uznesenia:  

Komisia berie na vedomie informáciu o pripravovanej aktivite. 

 

Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  4  0   0 

neposlancov  5  0   0  

 

7 Rôzne 

Na otázky členov komisie odpovedal pán starosta Krajčír a pani zástupkyňa starostu pani 

Janatová. 

a) Práce v kine Devín. V priestore kina sa rekonštruujú elektrické rozvody poškodené 

požiarom. Kino sa bude predbežne využívať na uloženie inventáru z Klubu dôchodcov, 

Istracentra a starej kotolne. Snaha o získanie grantových prostriedkov z fondu na využitie 

verejných budov. 

 



 

b) Kotolňa pri Istracentre. Predpokladá sa jej zbúranie z dôvodu narušenej statiky budovy 

a výstavba novej budovy, ktorá môže byť využívaná ako komunitné centrum a kultúrno-

spoločenské centrum. 

c) Stavby Klub dôchodcov a Vodná nádrž – práce prebiehajú podľa harmonogramu. Riešia sa 

objektívne problémy ohľadne zvýšených cien vstupných materiálov a odpadov na trhu. 

Pripravuje sa súťaž na revitalizáciu okolia rybníka so zámerom vytvorenia rekreačného 

priestoru. Pre členov poslaneckého zboru bude vyčlenený jeden kontrolný deň pre lepšiu 

informovanosť poslancov o priebehu stavieb. 

d) A. Jankovič upozornil na doriešenie majetkových vzťahov pod reklamnými stavbami. 

Predsedníčka komisie presunula tento bod na budúce zasadnutie komisie.  

 

Návrh uznesenia: 

Komisia berie na vedomie informáciu o stave prebiehajúcich stavieb, body a), b), c). 

Bod d) sa presúva na rokovanie do budúcej komisie výstavby a ŽP. 

 

Za:    Zdržal sa:   Proti:   

poslancov  4  0   0  

neposlancov  5  0   0  

 

Hlasovanie za overovateľa zápisnice p. J. Žatka: 

 

Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  4  0   0  

neposlancov  5  0   0  

 

 

 

 

 

           

                            Mgr. Beata Janatová  

                            predsedníčka  KVDŽP 

 

Záver rokovania o 1940 hod. 

Zapísala:  Ing. Ledényiová 

Overovateľ zápisnice: Ján Žatko 


