
Zápisnica 

z komisie výstavby a životného prostredia konanej dňa 29.06.2022  

 

Prítomní:   

Mgr. Beata Janatová  

Ján Žatko 

Fridrich Pokorný 

Milan Miler  

 

 

Ospravedlnení:  

Rudolf Brídzik 

Peter Guliš 

Ivan Hirländer 

Adrián Jankovič  

Vladimír Kočvara 

Peter Kolega 

Pavol Kopačka 

Andrej Kovarik 

 

 

Program:   

 

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

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  2  0   0 

neposlancov 2  0   0 

 

2. Revitalizácia priestoru vnútrobloku na ul. Š. Králika 

 

Prítomní členovia komisie boli oboznámení s projektovou dokumentáciou, ktorá rieši 

revitalizáciu priestoru vo vnútrobloku Š. Králika so zámerom úpravy a dotvorenia ihrísk, 

vytvorenie bezbariérového prístupu do oddychovej zóny a zabudovanie vodozádržných 

opatrení v priestore ihrísk a verejnej zelene. 

Stanovisko: Prítomní členovia komisie sa k projektu vyjadria po zaslaní technickej správy 

k projektu do 04.07.2022.  

Poznámka: 

Do určeného termínu traja členovia komisie odsúhlasili predloženú PD bez pripomienok. 

 

3. ÚP hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, 

Zmeny a doplnky ÚP 09 

Znenie dokumentu bolo e-mailom zaslané členom komisie pred termínom zasadnutia. 

Stanovisko: 

Nakoľko boli hlavným mestom SR Bratislava zverejnené zmeny a doplnky ÚP 09, členovia 

komisie sa majú možnosť so zmenami oboznámiť a prípadné námietky a pripomienky zaslať 

predsedkyni komisie do termínu 10.07.2022. Potrebné je zaslať aj informáciu, že člen komisie 

„nemá námietky a pripomienky“. Následne bude zaslané hlavnému mestu SR Bratislava za 

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves stanovisko so zohľadnením zaslaných pripomienok. 

 

 



4. Rôzne 

 

- Slnečný vrch I – informácia o výsledku stretnutia s Ing. arch. Ingrid Konrad 

Predsedkyňa komisie informovala prítomných členov komisie, že plánované stretnutie 

s Ing. arch. Konrad sa uskutočnilo online formou až dňa 28.06.2022. Na základe stretnutia 

bolo skonštatované, že upravená dokumentácia pre stavbu Slnečný vrch I zahŕňa doposiaľ 

dohodnuté podmienky MČ Bratislava-Devínska Nová Ves a občanov, ktorými bola 

pôvodne navrhovaná výstavba bytových domov pozdĺž komunikácie J. Jonáša znížená 

o dve nadzemné podlažia. Zároveň by sa mal vytvoriť zelený koridor, ktorý vzrastlou 

zeleňou opticky oddelí plánovanú výstavbu od existujúcej zástavby rodinných domov. 

Stanovisko: Prítomní členovia komisie vzali informáciu na vedomie. 

- Pani predsedkyňa komisie opätovne informovala o rokovaniach a príprave výstavby 

turbookružnej križovatky pri vjazde do Devínskej Novej Vsi a pripojení komunikácie 

obytného súboru Rakyta na túto križovatku.  
- Na základe upozornenia členov komisie na zeleň prerastenú do cyklotrasy pozdĺž potoka 

Mláka smerom od ul. Vápencová k ceste II/505, k. ú. Devínska Nová Ves MČ Bratislava-

Devínska Nová Ves listom požiadala o zabezpečenie sprejazdnenia cyklotrasy BSK, 

nakoľko nie sme vlastníkmi ani správcami uvedených pozemkov. 

- Komisia požiadala o preverenie podnetov od občanov:  

- navážka zeminy v areáli Družstva podielnikov Devín, či sa nejedná o nelegálnu skládku 

odpadu. Podľa dostupných informácií uvedený podnet preveruje Okresný úrad Bratislava, 

odbor ŽP. 

- upraviť značenie cesty Eisnerova z DNV (kolmá križovatka) – hranica križovatky je 

označená tak, že neumožňuje výhľad na prichádzajúce autá a tiež značka je príliš nízko, 

takže ju nie je vidieť. Podnet bol postúpený na prerokovanie do komisie dopravy. 

- preveriť, či pribudli legálne alebo nelegálne reklamné stavby pri ceste od predajne Metro 

k VW, a smerom do Devínskeho jazera. Pre zaneprázdnenosť pracovníkov stavebného 

úradu a z dôvodu zmien na pracovných pozíciách sa k uvedenej problematike momentálne 

stavebný úrad nevie vyjadriť. 

 

Komisia vzala uvedené informácie na vedomie 

 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým členom komisie za účasť a ukončila 

zasadnutie. 

 

Záver komisie 18.30 hod. 

 

 

 

           

                            Mgr. Beata Janatová, v.r. 

                              predsedníčka  KVDŽP 

 

 

Zápisnicu overil:  

Fridrich Pokorný 

Milan Miler  

 

Zapísala:  T. Ledényiová 


