
Zápisnica 

z rokovania Komisie investičných činností pri MZ Petržalka (ďalej len KIČ) 

konanej dňa 9. 4. 2013 o 17,00 hod v zasadačke na 8. poschodí MÚ 

Petržalka, Kutlíkova 17, Petržalka 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prítomní: 3       Neprítomní: 4     Ospravedlnení: 4   Neospravedlnení:  0 

Predseda KIČ konštatoval že KIČ nie je uznášaniaschopná. 

 

Program: 

1.) Návrh a schválenie programu zasadnutia 

2.) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za  

     sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

3.) VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 

4.) VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú  

     úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

5.) Protest prokurátora proti VZN o starostlivosti o verejnú zeleň  

6.) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava- 

     Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN 

7.) Rôzne, diskusia a záver 

 

K bodu 1., Komisia súhlasila s predloženým programom 

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

K bodu 2., pani Mgr. Soňa Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych 

služieb Petržalka v hlavných bodoch  informovala o predkladanom návrhu 

VZN, ktorým  sa mení a dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

a o výške za sociálne služby poskytované SSS Petržalka.  

z diskusie: Gaži mal dotaz: že tým prijímateľom sociálnych služiab, ktorí 

nemajú trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Petržalka, na zvýšenie 

ceny za poskytovanie služieb nebudú musieť stačiť finančné prostriedky. 



Bude to znamenať „vyhadzov“? Riaditeľka odpovedala, že o veľké zvyšenie 

sa nejedná a navyše už pri prijímaní nových klientov do sociálnych služieb 

su upozornení na výšku ceny a jej možne zvyšenie za poskytované služby. 

2. dotaz sa týkal nezaplatených pohľadávok za klientov, ktorí zo 

zariadenia odídu skôr ako skončí zapaltený mesiac, alebo neočakávane 

umrú. Tu Gaži navrhol (podľa rady pravnika), že štandardne sa ešte pred 

nástupom do zariadenia skladá záloha (tzv kompenzácia za nepredvídané 

škody), ktorá ak sa neminie, sa klientovi vracia pri ukončení pobytu 

v plnej výške. Pani riaditelka spomenula. ze táto alternatíva nie je možná, 

pretože nie všetci klienti na takúto zálohu majú financie.  

Uznesenie.: Komisia investičných činností hlasovala za prijatie 

uvedeného návrhu takto: 

Za - 2,  proti - 0,  zdržal sa – 1 

K bodu 3., Návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 

prišiel prezentovat pán PaedDr. Juraj Monsberger.  

z diskusie: Gaži uviedol, že dôvody rušenia Jazykovej školy sa 

dostatočne neanalyzovali a záujem o školu klesol okrem iného aj preto, že 

frekventanti na takéto vzdelávanie nemali peniaze. Aj pán PaedDr. Juraj 

Monsberger vyjadril ľútosť nad rušením tak dobrého projektu 

a konštatoval, že v tomto momente sa s tým nedá nič robiť. 

Uznesenie.: KIČ hlasovalo za prijatie uvedeného návrhu takto: 

Za - 3,  proti - 0,  zdržal sa – 0 

K bodu 4., Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach prišiel 

prezentovat pán PaedDr. Juraj Monsberger. 

z diskusie: Sa konštatovalo o dôležitosti navrhovaných zmenách 

Uznesenie.: KIČ hlasovalo za prijatie uvedeného návrhu takto: 

Za - 3,  proti - 0,  zdržal sa – 0 

K bodu 5., Informáciu o proteste prokurátora proti VZN, v ktorej sa píše  

o starostlivosti o verejnú zeleň na území mestskej čast Bratislava – 

Petržalka a o možnej odpovedi prišla predniesť pani Mgr. Jana Jecková, 

vedúca oddelenia životného prostredia na MÚ Petržalka 



z diskusie: Prítomní členovia KIČ nemali vážne pripomienky ku konaniu 

pani Jeckovej, všetky otázky sa týkali len chronologie prijiímania 

jednotlivých nariadení, ktoré sú dôvodom protestu prokurátora. 

Uznesenie.: Členovia KIČ berú informáciu na vedomie takto:  

Za - 3,  proti - 0,  zdržal sa – 0 

K bodu 6., Podať informáciu o VZN - Zásad pre vydávanie povolenia k 

vyhradeniu parkovacieho miesta a odpovedať na otázky neprišiel nikto 

z kompetentných. 

Uznesenie.: Členovia KIČ z horeuvedených dôvodov neprijali žiadne  

uznesenie. 

K bodu 7. Demel sa informoval na náhradnú vysadbu stromčekov na 

Černiševského ulici v Petržalke, na čo dostal podrobné vysvetlenie od pani 

Jeckovej. 

Gaži informoval o významnej národnej slávnosti, ktoré bude 27. apríla až 

28. apríla 2013 na Devíne pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila 

a Metoda k našim predkom a 150. výročia založenia Matice slovenskej 

Zapísal: RNDr. Gabriel Gaži 

11. apríla 2013, v Bratislave - Petržalke 


