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1.
Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 25.10.2016

2. Materiál
Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 25.10.2016
p. Andráš

- Žiada informáciu, prečo nebola realizovaná revitalizácia detského ihriska na
Hubeného ul.
Odpoveď: Na základe Vašej interpelácie ohľadom nerealizácie revitalizácie detského
ihriska na Hubeného ul. Vám oznamujeme, že vzhľadom k tomu, že na revitalizáciu detského
ihriska na Hubeného ul. je potrebné stavebné povolenie, nakoľko štúdia „Revitalizácie
detského ihriska Bratislava-Rača, č.p.17374/1“ vypracovaná Doc. Ing. arch. Milanom
Andrášom, PhD. (august 2016) mení jeho dispozičné riešenie, je potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu (do 19.12.2016) na základe ktorej je možné realizovať
rekonštrukciu ihriska.
Odpoveď vypracoval: Mgr.M. Marko, dňa 22.11.2016

p. Drotován - Žiada informáciu o nelegálnom premostení na pieskovom potoku v Rači
Odpoveď
Mestská časť Bratislava-Rača, stavebný úrad neeviduje na Pieskovom potoku
žiadne nelegálne premostenie. V súčasnosti sa na predmetnom toku v úseku Pri vinohradoch –
Fongova nachádzajú 4 premostenia cez Pieskový potok. Dve premostenia boli zrealizované
v období po 01.05.2003 keď začala mestská časť vykonávať prenesený výkon štátnej správy
na úseku – stavebné úrady.
Premostenie Pieskového potoka na pozemkoch p.č. 1028/1, 2477/1, 238/1, k.ú. Rača bolo
stavebným úradom povolené dňa 19.11.2012, č.j.: UPSP-15778/983/2012/PR spolu
s rodinným domom stavebníka: Marta Kenižová, Pri vinohradoch 3/A, 831 06 Bratislava.
Na základe výsledkov konania stavebný úrad dňa 04.03.2016 č.: 4324/212/2016/UPSP-PR
§ 88a ods. 4 stavebného zákona vydal dňa 04.03.2016 č.: 4324/212/2016/UPSP-PR
podľa
dodatočné povolenie stavby s názvom: „Premostenie Pieskového potoka z Ulice pri
vinohradoch na pozemky 2471/15+16 v Bratislave Rači “ na pozemkoch p.č. 2471/15, :/16,
k.ú. Rača pre stavebníka: PhDr. Milica Holúbková, Pri vinohradoch 105, 831 06 Bratislava.
Stavebný úrad v priebehu konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavieb,
uskutočnením ani budúcim užívaním stavieb nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektové
dokumentácie vyhovovali všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným
technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z..
K stavbám sa súhlasne vyjadrili:
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Bratislava
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP
• Obvodného úradu ŽP v Bratislave
Odpoveď vypracovala: Ing. arch. I. Virsíková, dňa 23.11.2016

