UZNESENIE č. 423/12/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie
je naklonené: k zámeru budovania cyklotrás a rozvoja cyklodopravy v katastri obce Zálesie
a z tohto dôvodu vyslovuje podporu zámeru Bratislavského samosprávneho kraja vybudovať
v mene Bratislavského samosprávneho kraja, z jeho finančných prostriedkov, realizovať
projekt výstavby cyklolávky cez Malý Dunaj a cyklotrasy Zálesie – Most pri Bratislave, avšak
iba a výhradne za vopred dohodnutých podmienok, ktoré budú vopred odsúhlasené obcou
Zálesie, a taktiež budú tieto podmienky vopred

dohodnuté a odsúhlasené obecným

zastupiteľstvom obce Zálesie za ktorého volebné obdobie sa bude uvedený projekt výstavby
pripravovať a realizovať.

Za:

3

Proti:

1

Zdržal sa:

1

poslancov

Prítomných poslancov pri hlasovaní za uznesenie 423/12/2021 celkom: 7 ( 0 poslancov
ospravedlnených) 2 nehlasovali
UZNESENIE č....... /..../2022
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie
Ruší
Uznesenie č. 423/12/2021 zo dňa 15.12.2021.
Za:

Proti:

Zdržal sa:

poslancov

Prítomných poslancov pri hlasovaní za uznesenie ....../...../......2022 celkom: ( poslancov
ospravedlnených)
UZNESENIE č....... /..../2022
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie
podporuje
zámer Bratislavského samosprávneho kraja realizovať v mene Bratislavského samosprávneho
kraja a z jeho finančných prostriedkov projekt výstavby cyklolávky cez Malý Dunaj a
cyklotrasy Zálesie – Most pri Bratislave
Za:

Proti:

Zdržal sa:

poslancov

Prítomných poslancov pri hlasovaní za uznesenie ....../...../......2022 celkom: ( poslancov
ospravedlnených)
Dôvodová správa:

Obec Zálesie podporuje rozvoj cyklistickej dopravy. V posledných rokoch obec pripravuje
cyklotrasy, cyklotrasu do Ivanky pri Dunaji a cyklotrasu do Mostu pri Bratislave. Cyklotrasa do
Mostu pri Bratislave je v štádiu vydaného stavebného povolenia. Keďže budovanie
cyklistickej infraštruktúry je pre obec finančne náročné, vítame ochotu Bratislavského
samosprávneho kraja, ktorý vypočul žiadosti obcí v regióne a na svoje náklady je ochotný
financovať výstavbu tejto cyklotrasy. Okrem iného má záujem od počiatku pripraviť
a realizovať aj projekt cyklolávky do Malinova. Obecné zastupiteľstvo niekoľkokrát
deklarovalo svoj súhlas s týmto projektom, ak by bol realizovaný z prostriedkov BSK, pretože
obec na takýto projekt momentálne nemá ani prostriedky, ani kapacity.
Koncom roka 2021 bolo predložené uznesenie na zastupiteľstvo starostom obce, ktorého
znenie poslanci nemohli akceptovať, nebolo v súlade s predpokladom, že obec nebude do
týchto projektov investovať prostriedky obce. Poslanci v dobrej viere schválili uznesenie,
ktoré opätovne deklarovalo podporu projektom cyklotrás na území obce Zálesie. Schválené
uznesenie však zo strany BSK nebolo akceptované o čom poslanci boli informovaný v liste
z BSK. Poslanci žiadali o bližšie informácie čo konkrétne je neprijateľné zo strany BSK. Tuto
informáciu však už od starostu nedostali.
29.4.2022 sa uskutočnilo stretnutie zástupkyne starostu a zástupcov BSK. Na tomto stretnutí
bola opätovne deklarovaná ochota spolupráce oboch strán. Na základe z BSK poslali návrh
uznesenia ktoré je predložené na schvaľovanie obecnému zastupiteľstvu. Uznesenie
z decembra navrhujú poslancom zrušiť a schváliť uznesenie, ktoré jasne deklaruje záujem
obce projekty podporiť a taktiež jasne deklaruje, že budú realizované z prostriedkov BSK.
Odsúhlasenie uznesenia je prvým krokom spolupráce. Ďalší krok bude, že BSK predloží obci
návrh nájomnej zmluvy na pozemky pod cyklotrasou a návrh zmluvy o postúpení práv
stavebníka na spomínanú cyklotrasu.

