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1. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Rača zo dňa 15.12.2021.
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2.

Materiál
Informácia o vybavení interpelácie poslanca zo dňa 15.12.2020

p. Andráš – žiada o informácie k realizovaným úpravám chodníkov a k vybudovanej
rampe na Kadnárovej ulici
Odpoveď:
Vážený pán poslanec,
ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď
1. Predmetná „ryha“ na danom chodníku vznikla nakoľko pôvodný chodník bol položený
nižšie ako blízke detské ihrisko. Umiestnením nových obrubníkov a vyspádovaním
povrchu chodníka došlo k zvýrazneniu výškového rozdielu medzi chodníkom a úrovňou
terénu na detskom ihrisku. Vzhľadom na požiadavku zabezpečiť odvedenie vody
z povrchu chodníka vyspádovaného pochopiteľne od bytovky smerom k svahu bolo
potrebné vytvoriť možnosť pre vsakovanie vody do podložia. Z toho dôvodu ponechal
realizátor prác na chodníku „ryhu“ bez zasypania. Dňa 15.12.2020 bola „ryha“
vyplnená hrubým riečnym štrkom, do ktorého je dažďová voda z chodníka zvedená.
Realizátorom prác bola spoločnosť Pittel Brausewetter a dozor nad prácami vykonával
referát dopravy.
2. Predmetná rampa bola realizovaná s cieľom vytvoriť bezbariérový koridor pre
prechádzanie od Kadnárovej ulice smerom na Hubeného ulicu. Vzhľadom na
priestorové možnosti bola zo strany realizátora prác vytvorená rampa, ktorá po hlbšom
preverovaní relevantných technických noriem nespĺňa požiadavky pre budovanie
podobných rámp. Z toho dôvodu bude rampa do 21.12.2020 opáskovaná a bude na ňu
zakázaný vstup. V prvej polovici januára 2021 bude objednané prebudovanie rampy na
schodisko v súlade s relevantnými technickými normami. Investičná akcia bola
realizovaná a dozorovaná zo strany referátu dopravy.
.
Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka, 11.01.2021

p. Polakovič – žiada o informáciu, či hrozia súdne spory so spoločnosťou Grunt, žiada
o informáciu, aké riešenie dopravného napojenia „Dolného Slanca“ považuje vedenie
Rače za najvhodnejšie a žiada o informáciu aké sú hlavné negatívne dopady výstavby
„Dolný Slanec“ na našu Mestskú časť?
Odpoveď:
Vážený pán poslanec,
ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:
V súčasnej dobe neevidujeme žiaden spor so spoločnosťou Grunt. Vo veci projektu
„Dolný Slanec“ prebieha stavebné konanie na stavebnom úrade.
Vo veci projektu „Dolný Slanec“ je vedený spor 5S/70/2019-265 žalobcu : 40 fyzických osôb
zastúpených AK Kolíková and Partners, s.r.o. proti MČ Bratislava – Rača vo veci doručenia
rozhodnutia 10957/19/2018/UPSP-PR (územné rozhodnutie pre obytný súbor Dolný slanec) na
Krajskom súde v Bratislave.
V danom zámere bolo v roku 2018 vydané územné rozhodnutie, ktoré umiestnilo aj
predmetné dopravné napojenie – v prípade vedenia dopravného napojenia iným spôsobom by
bolo potrebné nové územné konanie. V procese posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bola podmienka viesť dopravné napojenie
iných spôsobom ako na Peknú cestu.
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Predmetný zámer – v zmysle vydaného územného rozhodnutia z roku 2018 umiestňuje
do územia iba bytovú funkciu – nároky na občiansku vybavenosť (doprava, MHD, školy,
škôlky, zdravotné stredisko) nesaturuje.
Odpoveď vypracovala: JUDr. Renáta Korduliaková, 14.01.2021

p. Hammer – žiada o dopravnú štúdiu k Rínku Rača a pýta sa, čo znamená pre Raču
schválenie zmien a doplnkov 07
Odpoveď Vážený pán poslanec,
Ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:
1. Dopravná štúdia bola súčasťou konania o umiestnení stavby, ktorého výsledkom bolo
územné rozhodnutie v roku 2017. Tento spis bol uzatvorený a odovzdaný do archívu.
V ďalšom období prebiehali a ešte aj prebiehajú stavebné konania k jednotlivým
objektom stavby na stavebnom úrade a na špeciálnych stavebných úradoch.
Dokumentácia k územnému konaniu je podkladom k týmto konaniam a preto sa
permanentne používa a presúva. V tomto čase pandémie a predtým vianočných
sviatkov, dovoleniek nebolo možné časovo ani personálne zabezpečiť požadovanú
dopravnú štúdiu. Hneď ako bude pripravená, tak Vám vyhotovíme kópiu a doručíme.
2. Prosíme o upresnenie a konkretizovanie Vašej otázky nakoľko nám nie je presne zrejmé
schválenie čoho máte na mysli.
Odpoveď vypracovala: Ing. Mrvová, 14.01.2021
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