
Zápisnica 

 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – 

Petržalka konanej dňa 10. 9. 2013 o 17,00 hod. na Miestnom úrade v Petržalke 

 

 

Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži - predseda 

     Ing. Andrej Turzo 

     Ing. Kristína Hájková 

     Ing. Eduard Demel 

     Rudolf Matejka 

     Jozef Krajča 

     Mgr. Vladimír Kubovič 

 

Neprítomní: JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD. 

          Mgr. Oliver Kríž 

 

 

Začiatok zasadnutia: 17,00 hod., koniec zasadnutia 18,30 hod. 

 

 

Program: 

 

1.) Návrh a schválenie programu 

2.) Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava- Petržalka k 30. 6. 2013  

3.) Návrh na úpravu rozpočtu MČ Bratislava- Petržalka na rok 2013   

4.) Protest prokurátora proti VZN  o držaní psov 

5.) VZN o pravidlách času predaja     

6.) VZN - Vianočne trhy 2013  

7.) Zrušenie VZN pre Trhový poriadok na Kopčianskej ulici  

8.) Zrušenie VZN pre Trhový poriadok  na Víglašskej ulici  

9.) Dostavba autocentra IMPA 

10.) Investičný zámer - Zariadenie na zber odpadu 

11.) Zateplenie, nadstavba a prístavba budovy Andalex-u 

12.) Rôzne - rekonštrukcia terás 

13.) Diskusia a záver 

 

Rokovanie komisie viedol jej predseda RNDr. Gabriel Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a privítal 

všetkých prítomných. Následne predniesol návrh programu zasadnutia komisie. 

 

K bodu č. 1 – Návrh a schválenie programu 

Komisia súhlasila s predloženým programom 

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

Program rokovania bol jednomyseľne schválený 



K bodu č. 2 - Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava- Petržalka k 30. 6. 2013  

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesol Ing. Lukáček 

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

Uznesenie: Komisia investičných činností berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu MČ 

Bratislava – Petržalka k 30.6.2013 

 

K bodu č. 3 - Návrh na úpravu rozpočtu MČ Bratislava- Petržalka na rok 2013   

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesol Ing. Lukáček 

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

Uznesenie: Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  

Bratislava -Petržalka schváliť úpravu rozpočtu MČ BA Petržalka na rok 2013.  

 

K bodu č. 4 - Protest prokurátora proti VZN  o držaní psov 

 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesla Ing. Juhásová. 

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

Uznesenie: Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka    

a. vyhovieť protestu prokurátora proti VZN č. 1/2008 týkajúceho sa ustanovení v § 3 

ods.5, 8 a 9 

b. nevyhovieť protestu prokurátora v časti, ktorá sa týka ustanovenia § 4 ods. 1 písm. g. 

a odporúča požiadať prednostu o predloženie zmeny VZN, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle platnej 

právnej úpravy, v ktorom budú akceptované pripomienky prokurátora. 

 

 

K bodu č. 5 - VZN o pravidlách času predaja     

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesol JUDr. Chlebec. 

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

Uznesenie: Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka   schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka,  ktorým sa mení             a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 7/2012             zo dňa 13. novembra. 2012 o pravidlách času predaja a 

času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka a splnomocniť starostu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka na vydanie úplného znenia nariadenia č. 7/2012 zo dňa 13. 



novembra 2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení novely. 

 

K bodu č. 6 - VZN - Vianočne trhy 2013 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesol JUDr. Chlebec. 

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

Uznesenie: Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka   schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 6/2012 zo dňa 13. 11. 2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na 

verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova 

a Jiráskova. 

 

K bodu č. 7 - Zrušenie VZN o Trhovom poriadku na Kopčianskej ulici 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesol JUDr. Chlebec. 

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

Uznesenie: Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka   schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č....zo dňa ...., ktorým      sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 2/2010, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na 

Kopčianskej ceste č. 82. 

 

K bodu č. 8 - Zrušenie VZN o Trhovom poriadku  na Víglašskej ulici 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesol JUDr. Chlebec. 

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

Uznesenie: Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka   schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č....zo dňa ...., ktorým      sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2005, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na 

Vígľašskej ul. 

 

 

K bodu č. 9 - Dostavba autocentra IMPA 

 

Bez úvodného slova. 



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

Uznesenie: Komisia investičných činností berie na vedomie informáciu o dostavbe autocentra 

IMPA 

 

K bodu č. 10 - Investičný zámer - Zariadenie na zber odpadu 

Bez úvodného slova.  

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

Uznesenie: Komisia investičných činností nesúhlasí s predloženým investičným zámerom. 

 

K bodu č. 11 - Zateplenie, nadstavba a prístavba budovy Andalex-u 

Bez úvodného slova. 

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

Uznesenie: Komisia investičných činností nesúhlasí s nadstavbou a prístavbou jestvujúcej 

stavby Andalex z dôvodu nedostatku vytvorených parkovacích miest. 

 

K bodu č. 12 – Rôzne – rekonštrukcia terás 

Predseda komisie oznámil , že Ing. Hesek z investičného referátu MÚ je pozvaný na 

októbrové zasadnutie komisie ohľadom podania informácie o aktuálnom stave v súvislosti 

s prácami na príprave a realizácií rekonštrukcií terás. 

 

K bodu č. 13 – Diskusia a záver 

V diskusii sa členovia komisie venovali otázkam budovania cyklotrás na území mestskej 

časti. 

V závere zasadnutia predseda komisie navrhol aby sa decembrové zasadnutie komisie konalo 

na Vianočných trhoch v Petržalke. Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu poďakoval 

členom komisie za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie.  

 

 

Zapísal: Mgr. Kubovič 

Dňa 13.9.2013 


