
Zápisnica 

z rokovania komisie investičných činností konanej dňa 30.10.2012 o 17,00 hod. v zasadačke MÚ na 

8.p. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1.) Schválenie programu zasadnutia 

2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

3.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka VZN č.  /2012, ktorým 

sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1997, zo dňa 

06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 23.09.1997.                                                                                                                                                  

4.) Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti Bratislava-Petržalka,        ktorým sa 

vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene 

ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova   

5.) Návrh Všeobecne   záväzného    nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych 

daniach  

6.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb a ostatných podnikateľských činností v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka   

7.) Diskusia a záver 

  

K bodu 1., Komisia súhlasila s predloženým programom. 

Schválené:  za 5 

K bodu 2., Materiál uviedla Mgr. Redechová  pričom uviedla potrebu aktualizovať predošlé VZN 

z dôvodu zmien, ktoré vznikli počas rokov a ktoré je treba uviesť aj vo VZN. Ide hlavne o dôvod 

rozvoja Petržalky vo výstavbe, čím vznikli nové ulice a aj nové obvody a  tie nie sú obsiahnuté 

v doteraz platnom VZN. Je snaha optimalizovať jednotlivé obvody aby nevznikali disproporcie vo 

využívaní škôl. V materiály sú uvedené zmeny, ktoré sa to dotýkajú riešenia školských obvodov. Pri 

spracovaní materiálu oddelenie školstva spolupracovalo s ostatnými oddeleniami miestneho úradu 

najmä s ÚRaD. Je 11 školských obvodov, materiál rieši aj atypické prípady kde napríklad trvalé 

bydlisko je iné ako v skutočnosti miesto pobytu žiaka z dôvodu napr. pestúnskej starostlivosti, 

odporúča urobiť technické opatrenia na zabezpečenie dostupnosti žiakov do školy a pod. K bodu bolo 

prijaté uznesenie. 



Uzn.: Komisia investičných činností po prerokovaní odporúča schváliť miestnemu zastupiteľstvu 

uznesenie tak, ako je uvedené v materiály. 

Schválené: za- 5,  proti- 0,  zdržal sa - 0 

K bodu3.,  Materiál uviedol JUDr. Kollár. Na základe prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva 

v ktorom vyhovelo protestu prokurátora a zároveň zaviazalo starostu mestskej časti zapracovať do 

nového VZN pripomienky prokurátora je nutné uznesením miestneho zastupiteľstva zrušiť 

predmetné VZN č.2/1997 o zákaze používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 23.09.1997.  Zároveň oboznámil 

členov komisie, že zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prijalo ohľadom požívania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách ktoré bude platiť pre všetky mestské časti.   

K bodu bolo prijaté uznesenie. 

 Uzn.: Komisia investičných činností po prerokovaní odporúča schváliť miestnemu zastupiteľstvu 

uznesenie tak, ako je uvedené v materiály. 

Schválené: za- 5,  proti- 0,  zdržal sa – 0  

K bodu 4.) Materiál uviedla Ing. Plačková. Mestská časť Bratislava-Petržalka usporiada tento rok prvý 

krát vianočné trhy na území ohraničenom Chorvátskym ramenom a ulicami Jiráskova a Tupolevova. 

Ide o zavedenie tradície predaja vianočných komodít, ktoré sú typické pre vianočný predaj a majú 

taký charakter. Mestská časť technicky pripraví tak, aby bol využiteľný na daný účel, bola tam 

zavedená elektrina a voda. Zároveň v priestoroch trhoviska bude vybudované aj pódium aby bolo 

možné robiť kultúrny program. Miesta sa budú dražiť, pričom sa uvažuje, že 6 stánkov bude určených 

na predaj občerstvenia a ostatné budú určené na predaj vianočného tovaru. Predajné stánky si 

predávajúci privezú samy. S parkovaním sa počíta na priľahlých parkoviskách pričom vzhľadom na 

dostupnosť . Trny budú trvať od 6.12.2012 do 22.12.2012.  

K bodu bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie: Uzn.: Komisia investičných činností po prerokovaní odporúča schváliť miestnemu 

zastupiteľstvu uznesenie tak, ako je uvedené v materiály. 

Schválené: za- 5,  proti- 0,  zdržal sa – 0  

K bodu 5.) Materiál uviedol Ing. Lukáček, ktorý uviedol v úvode, že bol schválený zákon460/2011 Z.z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Táto zmena sa musí prejaviť aj 

v našom VZN ktoré zmení a doplní doteraz platné VZN č. 5/2004 o miestnych daniach. Vo VZN je nový 

§7 k dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Upozornil, že je 

zmena rozhodnutia, ktoré obec vydáva daňovníkovi a v ktorom mu sú vyrúbené všetky dane jedným 

rozhodnutím. V Bratislave je to okrem dane z nehnuteľnosti. V našej MČ je asi 5200 daňovníkov za 

psa za automaty je platcov okolo 30. Naše VZN zároveň pre zjednodušenie umožňuje zaokruhlovať 

platby na celé Euro smerom nahor. V §7 ohľadom automatov sa vylúčila možnosť úľavy nad rámec 

zákona, tu patria aj nevýherné automaty a detské hračky. 



V diskusii sa JUDr. Gallo pýtal na chov bojových plemien, či bude vlastník platiť za takého psa viac. 

Ing. Lukáček odpovedal, že takýto chovateľ musí mať súhlas k chovu z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ale na dani sa to neprejaví. 

K bodu bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie: Uzn.: Komisia investičných činností po prerokovaní odporúča schváliť miestnemu 

zastupiteľstvu uznesenie tak, ako je uvedené v materiály. 

Schválené: za- 6,  proti- 0,  zdržal sa – 0 

K bodu 6.) Materiál uviedol JUDr. Chlebec. Poznamenal, že v návrhu VZN sú definované pojmy 

súvisiace s prevádzkovaním obchodných prevádzok tak aby bol jednoznačný ich výklad. Ďalej sú 

rozdelené prevádzkové doby podľa umiestnenia a charakteru činnosti prevádzok. Tiež je riešená 

prevádzková doba vo výrobných prevádzkarniach podľa lokalizácie. VZN rieši rovnako pravidlá podľa 

ktorých bude vydané povolenie na prevádzkovú dobu, určuje požadované dokumenty, ktoré musí 

žiadateľ predložiť vo svojej žiadosti ako povinné prílohy. Podotkol, že v takmer 80% -tách z celkového 

počtu 265 prevádzok umiestnených v bytových domoch sa nepovoľuje hudobná produkcia. Pre 

prevádzkovú dobu nad rámec sú dané kritériá rozhodnúť v tomto prípade má iba starosta. Tiež sú 

stanovené podmienky, za akých je možné odňať takúto nad rámec stanovenú prevádzkovú dobu. 

VZN neumožňuje vykonávať činnosť v tzv. uzavretej spoločnosti za zamknutými dverami. Vo VZN sú aj 

určené pokuty za porušenie podmienok prevádzkovania podnikateľských priestorov. 

V diskusii sa Ing. Demel pýtal, dokedy je možno prevádzkovať diskotéky. Odpoveď je, že VZN 

umožňuje túto činnosť vykonávať len do 23,00hod., výnimku môže udeliť iba starosta. RNDr. Gaži bol 

zvedavý, na počet herní v Petržalke a za akých podmienok sa môže začať herňa prevádzkovať. JUDr. 

Chlebec odpovedal, že o licencovaných herniach rozhoduje Magistrát ale žiadateľ musí v žiadosti 

predložiť Magistrátu miesto prevádzkarne a tiež, či je daný priestor skolaudovaný na daný účel. Tu je 

priestor pre vyjadrenie svojho stanoviska mestskej časti. Ďalej sa RNDr. Gaži pýtal, koľko je 

v Petržalke herní nachádzajúcich sa v samostatných objektoch. Odpoveď predkladateľa bola, že okolo 

30. K bodu bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie: Uzn.: Komisia investičných činností po prerokovaní odporúča schváliť miestnemu 

zastupiteľstvu uznesenie tak, ako je uvedené v materiály. 

Schválené: za- 4,  proti- 0,  zdržal sa – 2 

K bodu 7.) V diskusii úvodom predseda navrhol, aby v rámci nadchádzajúcich sviatkov sa členovia 

komisie stretli na vojenskom cintoríne zapáliť tam sviečku. Poslanci Mgr. Kríž, Ing. Hajková a JUDr. 

Gallo sa vyjadrili, že takéto akcie by mali byť zosúladené na úrade a komisii ako takej takáto činnosť 

neprislúcha. Potom predseda dal do povedomia prítomným, že 17.11.2012 bude na vojenskom 

cintoríne a v bunkroch beseda s pánom Košínerom so začiatkom o 15,00 hod. s predpokladaným 

trvaním do 16,30 hod. Akcia sa koná pod záštitou starostu pána Bajana. 

Následne tajomník komisie informoval prítomných o súčasnom stave realizácie projektu servus 

Pontis a príprave stavby jeho cyklistickej trasy, ktorá spojí železničnú stanicu Petržalka so štátnou 

hranicou smerom do Rakúska. Uviedol, že je vydané stavebné povolenie, vybraný dodávateľ 

stavebných prác s ktorým však Zmluvu o diele musia podpísať Rusovce ako vedúci partner projektu, 



bol uskutočnený výrub strom na súkromnom pozemku vedľa železničnej stanice, MČ Bratislava-

Petržalka dohodli pre zhotoviteľa miesta, kde môže mať zariadenie staveniska a pred desiatimi dňami 

bola s dodávateľom prác urobená obhliadka staveniska. Ak nenastanú nepredvídateľné okolnosti 

hlavne z dôvodu nepriaznivého počasia alebo zlyhania dodávateľa je reálny predpoklad dokončenia 

stavby do konca roka 2012.   

 

Záverom predseda komisie RNDr. Gaži poďakoval prítomným za aktívnu účasť, podnetné návrhy a 

zasadnutie komisie ukončil. 

Zapísal: Ing. Dušan Vávra  


