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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 04.12.2012 
 

Začiatok komisie: 16.00 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 

   Ing.arch.E.Pätoprstá 

    
Prítomní hostia:  Ing.Lukáček -vedúci finančného oddelenia 

  
Prítomní neposlanci členovia komisie:  Ing.A.Komarcová 

   M.Šebeková 

   T.Augustín 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 s výhľadom do roku 2015. 

4. Rôzne    

 

K bodu 1 

Nebol podaný žiadny návrh na zmenu.  

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 

Návrh rozpočtu uviedol vedúci finančného oddelenia Ing.Lukáček.  

 

Pripomienka p.poslankyne Pätoprstej k predloženému návrhu rozpočtu: 

Navrhuje vyčleniť 200 € na priame prenosy zastupiteľstva publikované na internete z položky 

3.4. – propagácia mestskej časti. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  - 9 

za: - 8 

proti: - 0 

zdržal sa: - 1 

Pripomienka bola schválená. 

Uznesenie č.46: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu s pripomienkou. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  - 9 

za:           - 9 

proti:           - 0 
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zdržal sa:       - 0 

Uznesenie schválené. 

 
Poznámka: 16.30 h príchod p.Ing.Kristíny Hájkovej 

 

K bodu Rôzne 

Vedúca odd.Ing.arch.Kordošová informovala prítomných o aktuálnom stave zámerov: 

- Polyfunkčný objekt Solar, Budatínska ul. 

- Dočasná mobilná betonáreň EURO BETON, predmostie APOLLO 

- Polyfunkčný dom Lužná, Lužná ulica, Petržalka 

 

Uznesenie č.47: Komisia žiada p.starostu, aby požiadal Hlavné mesto SR Bratislava 

o prehodnotenie záväzného stanoviska k „Dočasnej mobilnej betonárni EURO BETON, 

predmostie APOLLO,Bratislava-Petržalka“. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  - 10 

za:  - 10 

proti:  - 0 

zdržal sa: - 0 

Uznesenie schválené. 

 

Uznesenie č.48: 

Komisia žiada tajomníčku komisie, aby pravidelne na každé zasadnutie komisie pripravila 

informačný materiál o aktuálnom stave: 

-registra podnetov 

-investičných zámeroch + info o prebiehajúcich EIA 

-parkovanie 

Hlasovanie: 

Prítomní:  - 10 

za:  - 10 

proti:  - 0 

zdržal sa: - 0 

Uznesenie schválené. 

 

 

Úloha na záver: 

V novoročnej pozvánke do komisie ako bod programu zaradiť: 

- pozvanie p.predsedu komisie na novoročný prípitok 

Hlasovanie: Všetci za! 

 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 16:45 h 

 

Zapísala: Ing. arch. Kordošová 

Overil:   Ing. T.Fabor 


