Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 23.10.2012
Začiatok komisie: 16.06 h
Prítomní poslanci členovia komisie:

Ing.T.Fabor - predseda
Ing.A.Hájková
Ing.K.Hájková
Ing.F.Štefanička
Ing.B.Weigl
Ing.arch. B.Sepši

Prítomní hostia:

Ing.Lukáček -vedúci finančného oddelenia
JUDr.Chlebec -poverený vedením ref. predbežnej
právnej ochrany
Ing.Plačková-ref.predbežnej právnej ochrany
Mgr.Redechová-vedúca odd.školstva, kultúry a
športu

Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.A.Komarcová
M.Šebeková
T.Augustín
Neprítomní poslanci členovia komisie:
Ing.arch.E.Pätoprstá
Boli ospravedlnení.

Program:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1997, zo dňa
6.5.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 23.09.1997
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzkovania služieb v mestskej časti BratislavaPetržalka
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
7. 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
8. Návrh aktualizácie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mestskej časti
Bratislava-Petržalka
9. Návrh rozpočtu na rok 2013 za odd.ÚRaD
10. Furdekova 2,4 – Návrh parkovacích stojísk
11. Rôzne
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K bodu 1
Návrh na zmenu programu zasadnutia podala Ing.arch. Kordošová.
Návrh:
- vypustiť bod č.8
- bod č.4 presunúť až za bod č.7
Komisia schválila navrhnutý program zasadnutia.
K bodu 2
K uzneseniam z predchádzajúcej komisie neprišli žiadne pripomienky ani námietky. Zápis bol
komisiou jednomyseľne schválený.
K bodu 3
Materiál uviedla kolegyňa z ref.predbežnej právnej ochrany Ing. Plačková. Upresnila názov
predkladaného VZN, ktorý by mal znieť nasledovne: Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na
verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene, ohraničenom ulicami Tupolevova
a Jiráskova.
Uznesenie č.39:
Komisia odporúča schváliť VZN.
Hlasovanie:
Prítomní:
-8
za:
-8
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 5
Kolega poverený vedením referátu predbežnej právnej ochrany JUDr.Chlebec v krátkosti
prítomným predstavil materiál a zodpovedal otázky.
Uznesenie č.40:
Komisia odporúča schváliť VZN s pripomienkami, o ktorých navrhuje jednotlivo hlasovať.
Pripomienka č.1:
Otváracie hodiny herní posunúť zo 6.00 h na 10.00 h.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-8
proti:
-0
zdržal sa:
-1
Pripomienka schválená.
Pripomienka č.2:
Prevádzky v obytných domoch povoliť do 21.00 h.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Pripomienka schválená.
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Pripomienka č.3:
Prevádzky mimo obytných domov povoliť max do 22.00 h.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-7
proti:
-1
zdržal sa:
-1
Pripomienka schválená.
Hlasovanie za celkové znenie Uznesenia č.40:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 6
Vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu Mgr.Redechová v krátkosti prítomným
predstavila materiál a zodpovedala otázky.
Uznesenie č.41:Komisia odporúča schváliť VZN.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 7
Úvodné slovo k návrhu VZN mal vedúci finančného oddelenia Ing.Lukáček.
Uznesenie č.42: Komisia odporúča schváliť VZN.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
K bodu 4
Uznesenie č.43: Komisia odporúča schváliť VZN, ktorým sa ruší VZN MČ BratislavaPetržalka č.2/1997 zo dňa 6.5.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
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K bodu 9
O návrhu rozpočtu
Ing.arch.Kordošová.

za

odd.ÚRaD

na

rok

2013

informovala

vedúca

oddelenia

K bodu 10
O návrhu obyvateľov Furdekova 2-4 na výstavbu nových parkovacích miest v uvedenej
lokalite informoval Ing.arch.Nemec a predseda komisie Ing.Fabor.
Uznesenie č.44: Komisia berie informáciu o návrhu a situácii s parkovaním v lokalite
Furdekova na vedomie a poveruje predsedu komisie o zorganizovanie zasadnutia komisie
ÚPVaD s kompetentnými pracovníkmi miestneho úradu za účelom aktualizácie Registra
podnetov a stanovenia priorít pre investičnú činnosť mestskej časti.
Hlasovanie:
Prítomní:
-9
za:
-9
proti:
-0
zdržal sa:
-0
Uznesenie schválené.
Záver rokovania komisie: 18:15 h
Zapísala: Ing. arch. Kordošová
Overil: Ing. T.Fabor
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