Zápisnica
z rokovania komisie ÚP, V, ŽP, OaCH Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
konaného dňa 01.07.2020 v zasadačke na Žiackej č. 2
Začiatok rokovania: 16,00 hod.
Ukončenie rokovania: 17,30 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Informácia o stave čistoty a poriadku na území MČ a činnosti na úseku odpadového
hospodárstva
2. Návrh na zmenu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, lokalita Lesný
hon, MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
2a) Návrh na zmenu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, lokalita Lesný
hon, MČ Bratislava – Podunajské Biskupice (projekt)
3. Informácia o výsadbe 10 000 kusov drevín v rámci intravilánu mesta
Rôzne:
Predseda komisie Pavol Kubiš privítal prítomných. Rokovanie prebiehalo v zmysle
navrhnutého programu, ktorý prítomní členovia komisie schválili.
Informácia o stave čistoty a poriadku na území MČ a činnosti na úseku
odpadového hospodárstva

K bodu 1/

Členovia komisie ÚP, V, ŽP, OaCH odporúčajú materiál predložiť na rokovanie
MiR a MiZ bez pripomienok.
Za – 5 jednomyseľne
K bodu 2/

Návrh na zmenu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007,
lokalita Lesný hon, MČ Bratislava – Podunajské Biskupice

Ing. arch. Urbánková – návrh zmeny územného plánu je potrebné podmieniť nutnosťou
umiestnenie a vybudovania predškolského zriadenia, vzhľadom na množstvo mladých rodín,
budúcich potenciálnych obyvateľov tejto MČ a kapacitne dostatočným riešením dopravnej
infraštruktúry.
Členovia komisie ÚP, V, ŽP, OaCH odporúčajú materiál predložiť na rokovanie
MiR a MiZ s pripomienkou.
Kubiš: navrhol členom komisie aby MiR a MiZ neprijala navrhované uznesenie a predložený
návrh zmeny územného plánu bol opätovne prednesený na najbližšom zasadnutí komisie
ÚP,V, ,ŽP,OaCH. Za predložené uznesenie hlasovali členovia komisie nasledovne:
Za: 1
Zdržal sa: 1
Proti: 3
K bodu 2a/ Návrh na zmenu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007,
lokalita Lesný hon, MČ Bratislava – Podunajské Biskupice (projekt)

Členovia komisie ÚP, V, ŽP, OaCH odporúčajú materiál predložiť na rokovanie
MiR a MiZ s pripomienkou.
Kubiš: navrhol členom komisie aby MiR a MiZ neprijala navrhované uznesenie a predložený
návrh zmeny územného plánu bol opätovne prednesený na najbližšom zasadnutí komisie
ÚP,V, ,ŽP,OaCH. Za predložené uznesenie hlasovali členovia komisie nasledovne:
Za: 1
Zdržal sa: 1
Proti: 3
K bodu 3/ Informácia o výsadbe 10 000 kusov drevín v rámci intravilánu mesta
Predložený návrh členovia komisie zobrali na vedomie a návrhy na výsadbu budú
predložene poslancami MiZ na rokovaní MiR.
Rôzne:
Ing. arch. Urbánková informovala, že z radov poslancov MiZ neboli podané žiadne podnety
na zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj. Výzva
predsedu BSK na podávanie podnetov, v prípravnej fáze, bola zverejnená a poslaná aj
všetkým poslancom e-mailom.
Referát územného plánu, oddelenie územného plánu stavebného poriadku a výstavby MiÚ
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice na základe analýzy a prognóz ďalších možností
územného rozvoja mestskej časti navrhuje:
1. Rozvoj územia intravilánu mestskej časti – smerom východným, za železničnou
traťou, vrátane technickej infraštruktúry (Piaty hon a priľahlé územie)
2. Rozvoj a posilnenie významu železničnej trate ako dôležitej súčasti integrovaného
systému osobnej dopravy regionálneho významu
3. Podpora predĺženia električkovej trate smer Centrum - Slovnaft – Podunajské
Biskupice, predpoklad napojenia MHD miestneho a celomestského významu na
železničnú dopravu regionálneho významu
4. Rozvoj rekreácie a športu – mestský solitér Biskupické Lagúny

v. r. Ing. Eduard Vandriak
tajomník komisie ÚP, V, ŽP, OaCH

Bratislava 02.07.2020

v. r. Kubiš Pavol
predseda komisie ÚP,V, ŽP,OaCH

