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ZÁPISNICA 
Prítomní 

 Vladimír Mokráň  

 Alexander Kitanovič  

 Branislav Straka 

 Jozef Karácsony 

 Roman Porubec 

 Peter Federič 

Neprítomní 

 Martin Mančík 

Hostia 

 Marián Sůva 

PROGRAM 
1. Plnenie úloh. 

2. Vyjadrenie k návrhom na prenájmy na programe MZ. 

3. Návrh VZN o držaní a chove zvierat – stanovisko. 

4. Návrh VZN o ustanovení poplatku za rozvoj – stanovisko.  

5. Rôzne.   

ZÁPIS Z ROKOVANIA 

1. PLNENIE ÚLOH 

ILÝRSKA UL. – ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA 

Starostka mala stretnutie s policajtom p. Kišom, ktorý trvá na tom, aby sa ulica zjednosmernila s tým, 

že odbočiť sa bude na konci dať do oboch smerov.  

Okrem toho, tajomník komisie A. Kitanovič mal stretnutie aj s dopravným inžinierom p. Májekom, ktorý 

načrtol riešenie odbočky z Balkánskej ulice priamo na Gaštanovu alej, čo je riešenie, ktoré by odľahčilo 

aj Ilýrisku ulicu. S týmto riešením policajti dlhodobo nesúhlasili, ale táto situácia sa zmenila: p. Kiš sa 

s načrtnutým riešením stotožnil.  

Plán je Ilýrsku ulicu zjednosmerniť budúci rok a paralelne pracovať na riešení odbočky z Balkánskej 

ulice do Gaštanovej aleje. Alternatívou je súčasné riešenie oboch týchto zmien v jednom čase. 

PARKOVISKO NA NÁMESTÍ 

Komisia na predminulom zasadnutí navrhla jednoduché a rýchle riešenie pre autá s preukazom ZŤP: na 

námestí urobiť vodorovné dopravné značenie pre dve vozíčkové autá. S tým p. Kiš nesúhlasil 

a vyžadoval riešenie celej parkovacej plochy. Komisia navrhuje prerokovať situáciu ešte raz a hľadať 
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dočasné riešenie pre vozíčkové státie ešte pred komplexným riešením námestia, ktoré bude trvať 

rádovo niekoľko rokov. 

Tajomník komisie s p. Kišom ešte o tejto veci nehovoril, takže úloha trvá, avšak prebral s ním možnosť 

diskutovanú na komisii: možné oddelenie parkoviska od Balkánskej cesty pásmom stromov. S tým p. 

Kiš z dopravného hľadiska súhlasí. 

2. VYJADRENIE K NÁVRHOM NA PRENÁJMY NA PROGRAME MZ 

BOD 7: NÁJOM POZEMKU – P. DAVIDÍK. 

Ide o pokračujúci nájom záhrady pri dome žiadateľa. Komisia s predĺžením nájmu súhlasí.  

BOD 8: NÁJOM POZEMKU - P. MLYNARČÍKOVÁ 

P. Mlynarčíková žiada predĺženie nájmu parcely 423/1 – záhrady.  

Hosť komisie p. Sůva má záujem o odkúpenie predmetnej parcely. Komisia odporúča zatiaľ 

neschvaľovať predĺženie prenájmu a rozhodnúť na ďalšom zastupiteľstve o tom, či je lepšie 

uprednostniť prenájom alebo predaj pozemku (formou verejnej obchodnej súťaže).  

3. NÁVRH VZN O DRŽANÍ A CHOVE ZVIERAT – STANOVISKO 
VZN je navrhnuté na podnet kontrolóra, pretože v legislatíve MČ chýba. Návrh VZN reflektuje 

existujúcu legislatívu.  

Komisia sa zaoberala dopadom VZN na súčasných obyvateľov MČ a navrhuje zmenu: obmedziť 

regulatívy ods. VI bodu 3 len na novo budované objekty. 

4. NÁVRH VZN O USTANOVENÍ POPLATKU ZA ROZVOJ – STANOVISKO 
Návrh VZN reflektuje zmenu legislatívy, v rámci ktorej sa doupresňovali pojmy a zaviedli niektoré nové 

mechanizmy (napr. novým predmetom poplatku za rozvoj je drobná stavba výmeru do 25 m2).  

Komisia nemá k návrhu pripomienky. 

5. RÔZNE 

OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE PRENÁJMU ČASTI AREÁLU ŠKÔLKY – P. BERKI 

Pán Berki so svojim spoločníkom obhajovali na komisii svoj zámer postaviť bytovku na pozemku 628/3. 

Ich problémom je, že po zmene interpretácie legislatívy, kedy zatrávňovacie dlaždice nie sú uznané ako 

plocha zelene, im nevychádza povinné percento zelene, čo chcú riešiť prenájmom časti areálu škôlky. 

Po dlhej diskusii komisia dospela k záveru, že jediným čistým riešením situácie je zmenšiť hmotu 

stavby, počet bytov v bytovke a tým aj povinných parkovacích plôch, čoho výsledkom bude väčšie 

percento zelene, takže projekt bude spĺňať všetky normy.  

PETÍCIA 

Predseda komisie informoval prítomných o prebiehajúcej petícii za zriadenie novej zastávky 91 na 

Panónskej ceste pri mieste novo budovanej križovatky, čo pomôže deťom, dochádzajúcim do ZŠ 

Narnia. Petícia sa bude v stredu 18. 12. za jeho účasti prerokúvať na Magistráte. 
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PROBLÉM NÁKLADNEJ PREPRAVY PRE D4R7 

Komisia opakovane konštatovala zlý stav príjazdovej cesty do Rusoviec I/2 od Bratislavy z dôvodu 

výstavby obchvatu D4R7. Situácia je zlá – cesta je neupravovaná, mnoho ľudí hlási rozbité čelné sklá 

z odlietavajúcich kameňov, nehovoriac o opätovnom zvýšenom prejazde nákladných áut centrom 

Rusoviec s dopadom na stav hlavnej cesty. 

Komisia navrhuje vyžiadať výjazdové rokovanie s primátorom a ľuďmi zodpovednými za dopravu na 

Magistráte s cieľom ukázania reálnej situácie s nákladnou dopravou týkajúcou sa D4R7.  

ZÁMER LETECKÉHO, VÝVOJOVÉHO A ŠKOLIACEHO CENTRA CSA RUSOVCE 

Komisia sa oboznámila z projektom bez toho, aby k nemu zaujala stanovisko. Či bude letecké centrum 

pre Rusovce prínosné bude záležať od technických a ďalších detailov vrátane leteckých koridorov – 

dôležité bude, aby zvýšený hluk nepriniesol zníženie kvality života v Rusovciach.  

 

 

 

V Bratislave-Rusovciach, 16. 12. 2019 

Vladimír Mokráň, predseda komisie 


