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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácii Mgr. Mateja Nagya, poslanca Miestneho zastupiteľstva
a Mgr. Viery Psotkovej, poslankyne Miestneho zastupiteľstva zo 14. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.06.2021.
---

Informácia
o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva zo 14. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.06.
2021.
Interpelant: Mgr. Matej Nagy, poslanec Miestneho zastupiteľstva
Interpelovaný: RNDr. Martin Zaťovič, starosta
Predmet interpelácie:
1. Termín zvolania kvalitárskych výborov a zazmluvnenie odborne spôsobilej osoby.
Odpoveď:
Kvalitárske výbory prebehli počas spracovávania dokumentácii.
Prvý kvalitársky výbor sa uskutočnil pri cca 30 % rozpracovanosti za účasti pracovníkov
oddelenia územného rozvoja a spracovateľa.
Druhý kvalitársky výbor sa uskutočnil 30. septembra 2021 cca pri 70% rozpracovanosti.
Následne bola rozpracovaná štúdia prezentovaná na spoločnom rokovaní komisie ÚRVD a PA
a zainteresovaných poslancov Miestneho zastupiteľstva (obmedzený počet účastníkov
z hľadiska podmienok pandémie). Na nezvolanie minimálne jedného kvalitárskeho výboru
pre zainteresované orgány a organizácie upozornilo obstarávateľa a odborne spôsobilú osobu
len hlavné mesto SR vo svojom stanovisku k predloženej dokumentácii. V tomto stanovisku,
citujem: “Absencia rokovaní obstarávateľa s hlavným mestom SR Bratislavy na vyššie
položené oblasti považujeme za zásadnú chýbajúcu súčasť prípravy UŠ a je dôvodom pre
nesúhlas hlavného mesta SR Bratislava s predloženým návrhom UŠ až do iniciovania
rokovaní o návrhu UŠ a do prijatia vzájomnej dohody
s hlavným mestom SR Bratislava ako orgánom územného plánovania a aj ako
vlastníkom
väčšiny pozemkov tvoriacich riešené územie UŠ Pod záhradami“
Požadované rokovania prebiehali spočiatku za účasti poradcu primátora Ing. arch. Šujanom a
riaditeľom sekcie územného rozvoja Mgr. Dinkom, na ktorých boli vznesené argumenty
pre prerokovávané variantné riešenie UŠ Pod záhradami a najmä riešenie predmetného územia
bez zástavby. Po ostatnom stretnutí pána starostu MČ Bratislava-Dúbravka a primátora
hlavného mesta SR Bratislava, hlavné mesto vydá konečné stanovisko najneskôr do 31. júla
2021.

Ostatné dotknuté orgány a organizácie boli oslovené v rámci spracovania schváleného zadania
a ich požiadavky a pripomienky boli zapracované do navrhovaného riešenia a vo svojich
stanoviskách nespochybnili priebeh spracovávania UŠ.
Na základe uvedených dôvodov neuvažujeme s novými kvalitárskym výborom. V čistopise UŠ
budú zapracované všetky relevantné pripomienky a požiadavky z prerokovacieho konania.
Čistopis UŠ bude odovzdaný na magistrát ako podklad pre zmeny a doplnky súčasne platného
ÚPN hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.
S Ing. Borkovou bude uzavretá dohoda o vykonaní práce v sume rovnakej, ktorá zostala
nevyčerpaná z dohody s Ing. arch. Rajeckou, ktorá ukončila činnosť ako odborne spôsobilá
osoba. Predmetná dohoda by mala byť uzavretá najneskôr do 15.júla 2021, kedy bude zahájený
proces vyhodnocovania pripomienok vznesených v rámci prerokovania UŠ Pod záhradami.
Podklady pre uzavretie dohody budú predložené do 7.7.2021.
--Interpelant: Mgr. Viera Psotková, poslankyňa Miestneho zastupiteľstva
Interpelovaný: RNDr. Martin Zaťovič, starosta
Predmet interpelácie:
1. Priebeh kosby v Dúbravke.
Odpoveď:
Plán kosby čo sa smerovania a postupnosti zón týka, ako bolo uvedené, sa rokmi
opakuje a je zaužívaný. Zmena rotácie nič na výsledku nezmení, spôsobí jedine to, že iná
lokalita bude pokosená prvá a iná posledná. Zmenu plánu kosby neplánujeme, poradie si
osvojili technické služby, riadia sa ním tak ich pracovníci, ako aj naši zamestnanci odd.
životného prostredia.
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 262/2019 uzatvorená so spoločnosťou FK
CRA s.r.o. ustanovuje v článku IV ods. 4.1.1. termín zahájenia kosby trávy do 7 dní od vydania
objednávky. Predmetom zmluvy nie je termín komplexného pokosenia mestskej časti
Bratislava-Dúbravka a žiadnych 5 týždňov ako uvádzate sa tam nespomína. Spravidla ale, ak
kosbu nenarušia poveternostné podmienky, kosba trvá 5-6 týždňov.
V 2.kole kosby nám firma FK CRA s.r.o. prisľúbila ukončenie kola kosby do 2.7.2021.
V čase podávania interpelácie boli Vami uvedené lokality, ul. Gallayova, Repašského
a Karola Adlera už pokosené.
V závere Vám zasielame požadovanú informáciu o priebehu 2.kola kosby podľa
jednotlivých zón:
Týždeň od 24.5.-28.5. kosenie obvodu 204
Týždeň od 31.5.-4.6. kosenie obvodu 204 a 202
Týždeň od 7.6.-11.6. kosenie obvodu 202, 203/B a 199
Týždeň od 14.6.-18.6. kosenie obvodu 199, 200 a 237
Týždeň od 21.6.-doteraz kosenie obvodu 237 a 203/A

