Uznesenie č. 15
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory, konaného
dňa 30.1.2001 o 17,00 hod vo Vajnoroch

Miestne zastupiteľstvo
A)

VOLÍ

1. Návrhovú komisiu v zložení : pp. : Peter Pokrivčák, Alexander Hollý, Václav Fekete
(bez titulov)
2. Overovateľov zápisnice : pp.: Jozef Paulen, Oľga Pažitná
3. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp.: Ľubomír Krištofič, Milan Belaj
B) BERIE NA VEDOMIE
1. Správu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 30.1.2001.
2. Kontrolu uznesenia č. 14 zo zasadnutia konaného dňa 14.12.2000.
3. Informáciu o možnej družbea reciprocite návštev s mestskou časťou Jozefov
v Budapešti.
C) SCHVAĹUJE
1. Návrh uznesenia ku Konceptu územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy predložený písomne v prílohe a s úpravami podľa hlasovania k jednotlivým
bodom uznesenia.
D) POVERUJE
1.

Starostu Mestskej časti Bratislava – Vajnory doručiť uznesenie miestneho
zastupiteľstva ku konceptu územného plánu a všetky pripomienky občanov a iných
subjektov, ktoré boli doručené na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory
v písomnej forme, obstarávateľovi Územného plánu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy.

Ing. Marian P r u ž i n a
starosta
Bratislava : 30.1.2001

PRÍLOHA
k Uzneseniu č. 15 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory,
zo dňa 30.1.2001

Uznesenie ku konceptu územného plánu
hl. mesta SR Bratislavy za Mestskú časť Bratislava – Vajnory.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory v zmysle čl. 26 ods. 4 písm.j)
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy schvaľuje z konceptu ÚP variant č. III. s týmito
zmenami
a doplnkami:
1) Funkčné využitie plôch:
1.1. V čistopise ÚP a v zonálnych štúdiách maximálne rešpektovať vlastnícke vzťahy a stav,
zapísaný v katastri.
1.2. Rozšírenie cintorína v mestskej časti Bratislava – Vajnory uvažovať len na plochách
k parc.č. 27 (Šaldova ulica) a v trojuholníku (park) medzi ulicami Na doline a Skuteckého.
Detské ihrisko na Koniarkovej ulici zachovať ako plošnú zeleň v pôvodnej funkcii.
1.3. Funkčné využitie plôch v oblasti Vajnorských jazier uvažovať podľa urbanistickej
štúdie Vajnorské jazerá spracovanej Ing. arch. Dinajom.
1.4.
Priestor pri výhľadovo možnom zrušení koľajiska medzi Príjazdnou ulicou
a železničnou stanicou Vajnory navrhujeme vyplniť izolačnou zeleňou – v zmysle Generelu
rozvoja železníc.
1.5. Navrhujeme zónu od ulice Na doline – severovýchodne využiť ako športovo-rekreačnú
oblasť, nakoľko vyznačené ochranné pásmo vodného zdroja je už neaktuálne.
1.6. V lokalite Šprinclov majer – súhlasíme s umiestnením zdravotníckych a sociálnych
zariadení len otvoreného typu.
2) Doprava:
2.1. Grafické zakreslenie nultého okruhu žiadame z konceptu ÚP vylúčiť a jeho prípadnú
trasu zvážiť až po spracovaní a prerokovaní technickej štúdie, ktorá bude riešiť polohu vo
variantoch a jej súčasťou bude aj zámer hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
2.2. Športové letisko Vajnory – do regulačného výkresu požadujeme zakomponovať plochu
letiska ako priestor pre ďalšie overenie technickými štúdiami.
2.3. Letisko Vajnory uvažovať len ako športové letisko bez zmeny existujúceho funkčného
využitia.

2.4. Prepojenie ciest II/502 pri areáli BEZ s diaľnicou D 61 uvažovať podľa dopravnourbanistickej štúdie „Diaľničná prípojka Vajnory“ spracovanej AUREXom.
2.5. V čistopise ÚP doriešiť dopravné napojenie lokality Prostredné.
3) Poľnohospodárstvo:
3.1. Lokalitu Koncové označiť v ÚP ako perspektívnu oblasť pre zástavbu.
4) Technická infraštruktúra:
4.1. Do priorít rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy zaradiť aj ochranu Vajnor pred
veľkýni vodami Dunaja a veľkými prívalovými vodami z extravilánu a dažďovými
vodami, s čím súvisí aj ochrana proti vysokej hladine podzemnej vody.
Ďalšie práce na čistopise územného plánu a prehlbujúcich dokumentáciách požadujeme
postupne prerokovávať s Mestskou časťou Bratislava – Vajnory.

Ing. Marian Pružina
starosta

V Bratislave, 30.1.2001

