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

Petržalka konanej dňa 2. 12. 2013 o 17,00 hod. na Miestnom úrade v Petržalke 

 

 

 

Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži – predseda 

     JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD. 

     Ing. Eduard Demel 

 

Neprítomní: Mgr. Oliver Kríž 

          Ing. Andrej Turzo 

 

 

Začiatok zasadnutia: 17,00 hod., koniec zasadnutia 19,30 hod. 

 

 

Program: 

 

 

1.) Schválenie programu 

2.) Návrh rozpočtu 2014 – 2016 

3.) Zmena VZN o psoch  

4.) Návrh VZN o určení príspevku v školských zariadeniach 

5.) Úprava rozpočtu na športoviská 

6.) Návrh VZN o dočasnom parkovaní 

7.) Urbanistická štúdia Petržalka Juh, lokalita "C2"  

8.) Južné mesto, zóna "C2" 2. etapa, viacpodlažný dom  

9.) Zadanie na územný plán zóny "Matador"  

10.) Polyfunkčné centrum Einsteinova  

11.) Žiadosť o zmenu UPM SR Bratislavy - Sosnova ul.  

12.) Rôzne 

13.) Diskusia a záver   

 

 

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

členov komisie a hostí. Následne predniesol návrh programu zasadnutia komisie. 

 

 

K bodu č. 1 – Návrh a schválenie programu 

 

Komisia súhlasila s predloženým programom 

 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

K bodu č. 2 - Návrh rozpočtu 2014 – 2016 

Uznesenie: Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť rozpočet MČ BA Petržalka 

na roky 2014 – 2016 s pripomienkami 



a.) vyčleniť 60.000 € (prepadnutá zábezpeka v prospech mestskej časti Petržalka, za 

nevybudované parkoviská) na úpravu parkovacích miest na Šefčenkovej  

 

b.)  presne definovať vyplácanie finančných prostriedkov za prácu pre VPS, (schvaľujeme fin. 

prostriedky bez toho aby sme vedeli, či sa minuli a či boli kryté prácou (sťažnosti v Ovsišti) 

 

c.) využívať elektronické aukcie na predaj všetkých tých nehnuteľností, kde sa to len dá. 

(Prosíme o informovanie uskutočnených všetkých verejných obstarávaní (všetkých druhov – 

podprahovou, nadprahovou,..) a elektronických aukcií vykonaných mestskou časťou Petržalka 

od roku 2011 do roku 2013 (s dôrazom na nehnuteľnosti) 

 

d.) doterajšie prenesené kompetencie zo štátnych inštitúcií na samosprávy boli kryté 

„štátom“?  

 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

 

K bodu č. 3 – Zmena VZN o psoch 

Uznesenie: Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu VZN o psoch 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 4 – Návrh VZN o určení výšky príspevku v školských zariadeniach 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 5 – Úprava rozpočtu na športoviská 

Uznesenie: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu úpravu rozpočtu na športoviská 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 6 – Návrh VZN o dočasnom parkovaní  

Uznesenie: Komisia berie na vedomie Návrh VZN o dočasnom parkovaní 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu č. 7 - Urbanistická štúdia Petržalka Juh lokalita „C 2“ 



Uznesenie: Komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Urbanistickú štúdiu 

Petržalka Juh lokalita „C 2“ z dôvodu, má sa zmeniť územný plán určený na športoviská na 

iný účel, blízkosť čističky 

 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu č. 8 – Južné mesto zóna „C 2“ 2 etapa 

Uznesenie: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 2. etapu v rámci Južného 

mesta zóna „C 2“ 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 9 – Zadanie na územný plán zóny Matador 

Uznesenie: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Zadanie na územný plán 

zóny Matador 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 10 – Polyfunkčné centrum Eisteinova 

Uznesenie: Komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Polyfunkčné centrum 

Eisteinova z dôvodu, plán neobsahuje na schvaľovanie ani základnú štúdiu, popis plánu 

nespĺňa základné elementárne parametre urbanistickej štúdie 

 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 11 – Žiadosť o zmenu ÚPM SR Bratislavy – lokalita Sosnova ul. 

Uznesenie: Komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu ÚPM SR 

Bratislavy – Sosnova ul. z dôvodu, má sa zmeniť územný plán určený na občiansku 

vybavenosť na iný účel. 

 

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

K bodu č. 12 – Rôzne 

 

Pán Matejka navrhol, aby sa pozemok (parcela 757 – Petržalka)  detské ihriská (s 

popraskaným asfaltom) zmenil na parkoviská. 

Zistené skutočnosti – pozemok patrí 100 % Hlavnému mestu Bratislava a je určené na 

športoviská a ihriská....... (viac v prílohe) 



 

K bodu č. 13 – Diskusia a záver 

Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predseda KIČ poďakoval prítomným členom 

komisie za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísal: Mgr. Kubovič, tajomník KIČ 

Dňa: 4.12.2013 

 

 


