1.
Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača

berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 23.06.2015
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2. Materiál
Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 23.06.2015
- Žiada o informáciu, či má MČ záujem o prinavrátenie bývalej ZŠ Plickova do
správy MČ a aké kroky boli podniknuté
Odpoveď:
Mestská časť má záujem, aby objekt bývalej ZŠ na Plickovej ul. dostal svoje
využitie, aby budova zbytočne nechátrala a nešpatila vzhľad tejto lokality. Ako som už
dávnejšie deklaroval, sprevádzkovanie tejto budovy by mohlo napomôcť pri riešení
nedostatku kapacít materských škôl.
Keďže budova je vo vlastníctve hlavného mesta, je nevyhnutný spoločný postup mestskej
časti a vlastníka. V tomto smere som v ostatnom období podnikol nasledovné kroky:
V odpovedi zo dňa 22.4.2015 na výzvu primátora, ktorou vyzval jednotlivé mestské časti na
stanovenie priorít, ktoré spadajú do pôsobnosti hlavného mesta, ale z hľadiska významu sú
dôležité pre rozvoj mestských častí, som uviedol ako majetkovo – právnu prioritu našej
mestskej časti „opätovné oživenie objektu bývalej ZŠ Plickova ul. pre účely školského
a predškolského vzdelávania s možnosťou využitia EÚ fondov v ďalšom plánovacom
období.“
V rovnakej veci som na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25.6.2015, ako
mestský poslanec, interpeloval primátora. Na písomnú odpoveď na interpeláciu ešte beží
lehota.
Odpoveď vypracoval: Mgr. Peter Pilinský, dňa 08.07.2015
Aktualizácia: Odpoveď na interpeláciu prikladáme v prílohe.
p. Jošt

p. Gelingerová - Žiada o opätovné prehodnotenie možnosti označenia prechodu pre
chodcov pri potravinách Samoška
Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že Vašu požiadavku na
Odpoveď:
opätovné preriešenie priechodov pre chodcov na Dopravnej ulici sme poslali na príslušné
oddelenia Magistrátu hl. m. SR Bratislava, DPB a.s. Bratislava a KRPZ KDI Bratislava. Po
zaujatí stanoviska k tejto problematike Vás budeme informovať.
Odpoveď vypracoval: Ing. M. Klotton, dňa 08.07.2015
Aktualizácia: Dňa 24.8.2015 sme obdržali stanovisko Magistrátu hl. m. SR Bratislavy,
v znení:“ odd. dopravného inžinierstva pripraví projekt dopravného značenia s návrhom
vytvorenia priechodu pre chodcov pri potravinách Samoška a premiestnením existujúceho
priechodu pre chodcov pri starých potravinách bližšie k zastávke MHD – Lokomotívne depo I.
Tento projekt následne predložíme na prerokovanie do operatívnej komisie pre určovanie
dopravných značiek a dopravných zariadení“.
p. Antalová Plavuchová - označenie prechodu pre chodcov pri Pošte na Kadnárovej ul.,
- žiada o zverejnenie plánu budovania parkovísk k plánovaným
nadstavbám v Krasňanoch
Odpoveď:
Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme nasledovné:
K bodu 1.
Vašu požiadavku na opätovné preriešenie označenia priechodov pre chodcov na
Kadnárovej ulici sme poslali na príslušné oddelenia Magistrátu hl. m. SR Bratislava a KRPZ
KDI Bratislava. Po zaujatí stanoviska k tejto problematike Vás budeme informovať.
K bodu 2.
Plán budovania verejných parkovísk v súvislosti s nadstavbami v Krasňanoch
neexistuje. Každá nadstavba má svoje špecifiká, iné počty bytov a veľkosti, čo ovplyvňuje
počet parkovacích miest, ktoré musia byť navrhnuté pre novovznikajúce byty. Návrh počtu
parkovacích miest a ich umiestnenie zabezpečuje stavebník v súlade s STN 73 6110/Z2
a stanoviskami dotknutých orgánov. Žiaden právny predpis, norma ani vyhláška neudáva
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požiadavku vzniku parkovacích miest výlučne pred realizovaným objektom, resp. nadstavbou.
STN 73 6110/Z2 udáva požiadavku realizácie parkovacích miest do max. 300m dochádzkovej
vzdialenosti.
Odpoveď vypracoval: Ing. M. Klotton, Ing. arch. I. Virsíková, dňa 09.07.2015
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PRÍLOHA
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