
Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – 

Petržalka konanej dňa 12. 11. 2013 o 17,00 hod. na Miestnom úrade v Petržalke 

 

 

Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži – predseda 

    JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD. 

     Mgr. Oliver Kríž 

                Ing. Kristína Hájková 

     Rudolf Matejka 

     Mgr. Vladimír Kubovič 

 

Neprítomní:  Ing. Andrej Turzo Ing. Eduard Demel Jozef Krajča 

 

 

Začiatok zasadnutia: 17,00 hod., koniec zasadnutia 17,40 hod. 

 

 

Program: 

 

1.) Schválenie programu 

2.) Plán činností a investícií Oddelenia nakladania s majetkom MÚ v Petržalke v roku 2014 

3.) Rôzne  

4.) Diskusia a záver  

 

K bodu č. 1 

Komisia súhlasila so stiahnutím bodu č. 2 pre neúčasť spracovateľa materiálu, ktorý sa 

ospravedlnil. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

Program rokovania bol jednomyseľne schválený 

 

K bodu č. 3 – Rôzne 

V tomto bode predseda komisie informoval o prebiehajúcom spracovávaní odpovedí  na 

otázky týkajúce sa  Nosného dopravného systému v Petržalke zo strany splnomocnenca MČ 

Petržalka pre NDS Ing. Fabora. Taktiež informoval o pripravovanej správe o stave 

rekonštrukčných prác na terasách, ktorej spracovateľom je Ing. Hesek z Oddelenia nakladania 

s majetkom. 

Poslanec Kríž informoval o rekonštrukcii terasy na Jasovskej ul. a upozornil na to, že práce na 

schodoch s mostíkom, ktoré sú súčasťou terasy nie sú pravdepodobne kvalitne prevedené. Na 

časť terasy vo vlastníctve hl. mesta bolo vyčlenených 50 tis. eur z mestského rozpočtu. 

Zároveň sa spýtal či rekonštrukčné práce na terase na Fedinovej ul. už boli ukončené. 



Predseda KIČ navrhol osloviť všetky oddelenia miestneho úradu so žiadosťou o informáciu 

o pláne investičných akcií na rok 2014. Jednotlivé oddelenia by mali písomne predložiť 

požiadavky na rozpočet do komisie, tak aby členovia komisie mali možnosť rozhodnúť o tom, 

ktoré je treba prioritne riešiť. 

Poslankyňa Hájková dala návrh na vytváranie nových parkovacích miest v rozsahu 1 až 3 státí 

na niektorých uliciach v správe MČ Petržalka takzvané mini investície.  

Pán Matejka dal podnet na vytvorenie parkoviska na ploche bývalého detského ihriska 

v lokalite ulíc Gwerkova – Sklodovská. 

 

K bodu č. 4 – Diskusia a záver 

Na záver zasadnutia predseda KIČ poďakoval prítomným členom komisie za ich účasť  na 

rokovaní a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal: Mgr. Kubovič, tajomník KIČ 

Dňa: 19.11.2013 

 

 


