Zápisnica
z rokovania Komisie investičných činností pri MZ v Petržalke konanej dňa 12.03.2013o 17,00 hod. v
zasadačke MÚ na 7.p.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Problematika terás
3. Rôzne
4. Diskusia a záver

1.Úvodom predseda KIČ RNDr. Gabriel Gaži konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Zároveň
oznámil prítomným členom komisie, že uznesením miestneho zastupiteľstva boli z členstva v komisii
odvolaní Ing. Vladimír Kesegh a Ing. Alžbeta Megová. Počet členov komisie riadne zvolených je preto
6 a po zvolení nových členov neposlancov bude komisia doplnená na pôvodný počet 8 členov.
Prítomní členovia hlasovali za navrhnutý program
Za: 4 zdržal sa: 0 proti: 0

neprítomní: 2

2.Následne predseda opätovne otvoril problematiku rekonštrukcie terás, nakoľko v minulom roku
nebola opravená žiadna terasa a to napriek tomu, že bola miestnym zastupiteľstvom vytvorená aj
samostatná komisia ktorej činnosť je výlučne zameraná na riešenie problematiky rekonštrukcie terás.
Na minulom zasadnutí komisie investičných činností informovali jej členovia komisie JUDr. Gallo a
Ing. Hajková, keďže sú zároveň aj členmi komisie k terasám zriadenej miestnym zastupiteľstvom, že
na dnešnej komisii investičných činností budú informovať o doterajších aktuálnych výsledkoch
činnosti komisie zriadenej zastupiteľstvom. Oznámili, že prebehlo rokovanie so zástupcami vlastníkov
domu a garáží na Gessayovej ulici a došlo s nimi k dohode o spolufinancovaní rekonštrukcie terasy na
tejto ulici. Výsledok ich dohody musí byť predmetom rokovania poslancov miestneho zastupiteľstva.
Až následne môže prísť k písomným záväzkom k financovaniu rekonštrukcie terasy zo strany mestskej
časti. Pre efektívnejšie zabezpečenie vzájomnej informovanosti navrhol následne predseda komisie
RNDr. Gaži uznesenie.
Uzn.: Komisia investičných činností žiada komisiu terás zriadenú miestnym zastupiteľstvom, aby
priebežne a včas informovala komisiu investičných činností o výsledkoch ich rokovania.
Za: 4 zdržal sa: 0 proti: 0

neprítomní: 2

Komisia investičných činností súhlasí, aby sa prednostne riešila oprava schodov na Jasovskej ulici,
ktoré sú v havarijnom stave ohrozujúcom zdravie a bezpečnosť ľudí, ktorí ich používajú.
3.V tomto bode boli členovia komisie informovaní predsedom komisie RNDr. Gažim, že dostal návrh
nominácie na Ing. Pavla Vlčeka z politickej strany MOST-HID na člena komisie investičných činností,

ktorý by mal nahradiť v členstve KIČ Ing. Alžbetu Megovú. Samozrejme všetko je v rukách a na
rozhodnutí poslancov MZ v Petržalke.
Predseda komisie vyslovil nespokojnosť so spôsobom rezervácie zasadačiek na rokovanie komisií,
nakoľko nie prvý krát sa našej komisii stalo, že zasadačka bola obsadená napriek riadne
rezervovanému termínu. Zdôraznil, že aj keď pri obsadení zasadačky sa zodpovedné osoby
ospravedlnia a zahlásia, že zasadačku hneď uvoľnia, nikdy to nebol skôr ako 20 minút. Každý z našich
členov KIČ v teréne urobí za takýto čas nemalo práce.
4. Záverom predseda komisie RNDr. Gaži pozval všetkých členov na zajtrajšie (13. 03.2013) stretnutie
s občanmi Petržalky so starostom Petržalky s pánom Bajanom do Cik-Cak centra na Jiráskovej ulici ,
kde má prebehnúť prezentácia pripravovanej plavárne a zároveň na túto tému aj diskusia. Predseda
zdôraznil, že účasť na tomto stretnutí sa ráta ako aktívna účasť člena KIČ za mesiac marec 2013. Ďalej
sa RNDr. Gaži poďakoval prítomným za aktívnu účasť, podnetné návrhy a zasadnutie komisie ukončil.
Zapísal: Ing. Dušan Vávra

