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

Petržalka konanej dňa 11. 2. 2014 o 17,30 hod. na Miestnom úrade v Petržalke 

 

 

Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži – predseda 

    JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD. 

     Mgr. Oliver Kríž  

     Ing. Eduard Demel 

                Rudolf Matejka 

    Mgr. Vladimír Kubovič 

 

Neprítomní: Ing. Kristína Hájková, Ing. Andrej Turzo, Jozef Krajča 

 

 

 

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

 

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

hostí a členov komisie. Skonštatoval, že z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnili horeuvedení 

členovia. Následne predniesol návrh programu zasadnutia komisie. 

 

Program: 

 

1.) Schválenie programu 

2.) Návrh dodatku Štatútu mesta 

3.) Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov 

4.) Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ 

5.) Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ 

6.) Nosný dopravný systém v Petržalke 

7.) Návrh termínov zasadnutia KIČ 

8.) Rôzne  

9.) Diskusia a záver  

 

K bodu č. 1 – Schválenie programu 

Komisia súhlasila s predloženým programom. 

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

Program rokovania bol jednomyseľne schválený 

 

K bodu č. 2 –  Návrh dodatku Štatútu mesta 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesol JUDr. Vernarský.  

Uviedol, že dôvodom pre vypracovanie dodatku Štatútu mesta boli poznatky z doterajšej 

praxe viacerých mestských častí, ktoré nasvedčujú tomu, že Hlavné mesto Bratislava na 

podnety mestských častí nereaguje dostatočne rýchlo a pružne, neraz sa tak deje 



aj s niekoľkomesačným odstupom vo veciach, v ktorých podľa zákona a štatútu nerozhoduje 

mestské zastupiteľstvo, ale primátor. 

 

Uznesenie: Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „štatút“), ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) rozhoduje vo všetkých 

veciach správy Bratislavy, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené mestskému 

zastupiteľstvu, keď sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová „ak ho požiada 

o rozhodnutie starosta mestskej časti, rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 

žiadosti, v osobitne zložitej veci najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti“. 

 

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu č. 3 – Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesla PhDr. Paulenová.  

Informovala, že pôvodne na vylepovanie volebných plagátov bol schválený priestor na 

Námestí hraničiarov. Neskôr bol tento priestor rozšírený o ďalšie 3 lokality (na Nobelovom 

nám., pri trhovisku Braník a pri trhovisku na Mlynarovičovej ul.), na ktorých boli osadené 

ďalšie betónové skruže. Prax však ukázala, že o výlepovú plochu vyhradenú mestskou časťou 

nie je zo strany politických strán a nezávislých kandidátov záujem, väčšinou využívajú na 

politickú reklamu veľkoplošné nosiče. V súčasnosti sú aktuálne tri skruže, ktoré sú 

umiestnené do priestoru pred sídlo KZP na Rovniankovej ul. 3. 

Ďalej uviedla, že v prípade konania volieb do orgánov samosprávy obcí a do Európskeho 

parlamentu  zákon  taxatívne stanovuje vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov 

všeobecne záväzným nariadením. 

Inak je tomu v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do Národnej rady 

Slovenskej republiky kde je ponechané vyhradenie výlepovej plochy na obec, nie je určený 

spôsob vyhradenia miesta na vylepovanie volebných plagátov. 

Predseda KIČ sa spýtal prečo tieto plochy neprenajímame. 

Poslanec Kríž podotkol, že obec nemá hlavnú činnosť zameranú na hospodársky zisk 

a predpokladá, že výdavky spojené so správou týchto zariadení by boli vyššie oko príjmy 

z prenájmu. 

 

Uznesenie: Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

K bodu č. 4 – Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ 

 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesla Ing. Juhásová. 

Pripomenula, že dôvodom predloženia návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka je protest prokurátora zo dňa 21. 11. 2013, ktorý podal 

proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2001 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v časti 

ustanovení § 2, § 7 ods. 1, 2, 3, § 8 ods. 3 a § 10 ods. 1, 2 ako aj zosúladenie 



s novelizovanými právnymi predpismi a aktualizácia vymedzených pojmov na účely 

nariadenia.  

 

Uznesenie: Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

K bodu č. 5 - Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a     

              ŠZ 

 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesol Ing. Lukáček. 

Uviedol, že súčasťou uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia  je príloha. Upravuje sa len 

obsah prílohy, v ktorej sú vyčíslené priemerné normatívy na prevádzku a mzdy materských 

škôl a školských zariadení v pôsobnosti našej mestskej časti. Sú vyčíslené na kalendárny rok 

2014 na základe schváleného rozpočtu pre rok 2014 a skutočného počtu detí v materskej škole 

a školskom zariadení podľa stavu k 15. septembru 2013 . Oproti roku 2013 sú tieto normatívy 

vyššie v materských školách a školských kluboch  predovšetkým v oblasti miezd, z dôvodu 

úpravy tarifných tabuliek pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Napríklad 

v materských školách bola výška dotácie zvýšená z 1 669 € na 1 821 € pre rok 2014 

a v školských kluboch z 515 € na 550 €. 

 

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. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského  zariadenia. 

 

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu č. 6 - Nosný dopravný systém v Petržalke 

 

Ing. Fabor informoval členov komisie o aktuálnej situácii v procese prípravy a realizácie 

Nosného dopravného systému na území Petržalky. Úvodom svojho vystúpenia skonštatoval, 

že vážnym nedostatkom pri spustení tohto projektu bola oneskorená prezentácia, chýbala 

pozitívna medializácia, čo je pri takýchto veľkých projektoch v zahraničí samozrejmosťou. 

Mesto preto zriadilo na magistráte informačnú kanceláriu, ktorá by mala zabezpečiť lepšiu 

informovanosť o tomto projekte. Prispieť by k tomu mali napríklad i kniha otázok a kniha 

odpovedí. Z hľadiska spracovanej dokumentácie existuje projekt pre stavebné povolenie na 

spracovaní realizačného projektu sa robí priebežne. Zhotoviteľ stavby I. etapy zvoláva 

pravidelne výrobné výbory, pán Fabor sa zúčastňuje kontrolných dní, ktoré sa konajú raz za 

mesiac. Raz za tri mesiace by sa mali na stavbe stretnúť štatutári. V posledných dňoch prišli 

na mestskú časť viaceré sťažnosti občanov na novovzniknutú skládku zeminy. Pôvodne mala 

byť skládka na pozemku bývalého štadióna Artmedie, keďže neprišlo k dohode medzi 

vlastníkom pozemkov a zhotoviteľom v súčasnosti sa zemina skladuje na území stavby. Inak 

stavba pozostáva z takmer 200 objektov. Do konca februára by mala byť demontovaná 

oceľová konštrukcia mosta, termín sa však nestihne.  



Na otázku Predsedu KIČ koho je oceľový šrot odpovedal pán Fabor, že v zmysle zmluvy 

o dielo patrí zhotoviteľovi. 

V súčasnosti sa rieši farebné stvárnenie konštrukcie mosta, dovysporiadanie vlastníckych 

vzťahov časti dotknutých pozemkov, možnosti úpravy pracovného času na stavbe od 6.00 do 

19.00 a priamo na moste do 20.00 v rámci stavebného povolenia, zosúladenie skutkového 

stavu jestvujúcich inžinierskych sietí s projektovou dokumentáciou a zabezpečenie 

stavebného dozora, čo zatiaľ vykonáva spoločnosť Metro. Celá stavba je neustále 

monitorovaná úradom životného prostredia, inšpektorátom práce a európskou poradenskou 

spoločnosťou Jaspers. V súvislosti s poskytnutím časti oceľovej konštrukcie mosta na 

vytvorenie menších premostení prejavili záujem štyri dediny z východu slovenskej republiky. 

Pán Demel sa spýtal či električka bude obojsmerná. 

Mala by byť ale v PD sa uvažuje aj s otočkou, ktorú požaduje aj Dopravný podnik, zatiaľ 

tento problém zostáva otvorený. 

Predsedu KIČ zaujímalo, či finančné prostriedky poskytnuté EÚ sú určené len na 

rekonštrukciu mosta. 

Financie je možné použiť na Integrovanú dopravu a to na rekonštrukcie električkových tratí 

ale i na nákup vozidiel. 

Predseda KIČ ešte podotkol, že pôvodný most by mal byť renovovaný a nemala by to byť 

novostavba. 

Keďže most zostáva na pôvodnom mieste a na jestvujúcich pilieroch stavba je definovaná ako 

rekonštrukcia a nová bude len konštrukcia mosta. 

Poslanec Kríž  reagoval na to tým, že počas diskusií o tomto projekte sa objavilo zopár 

aktivistov a tzv. odborníkov na rozvoj NDS, ktorí upozorňujú a navrhujú iné vhodné riešenia 

bez poznania širších ekonomických a politických súvislostí, čím môžu dokonca ohroziť 

úspešnú realizáciu projektu    

      

Uznesenie: Komisia investičných činností s uspokojením berie na vedomie rozsiahlu a veľmi 

podrobnú informáciu o Nosnom dopravnom systéme v Petržalke podanú Ing. Faborom. 

 

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0   

 

K bodu č. 7 – Návrh termínov zasadnutí KIČ 

Predseda komisie predniesol návrh termínov zasadnutí komisie na rok 2014 a to nasledovne: 

11. 2. (utorok), 11. 3. (utorok), 8. 4. (utorok), 13. 5. (utorok), 10. 6. (utorok), 16 9. (utorok), 

28. 10. (utorok) so začiatkom vždy o 17,30 hod 

Uznesenie: Komisia investičných činností schválila predložené termíny zasadnutí KIČ na rok 

2014. 

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

 

K bodu č. 8 – Rôzne 

V tomto bode pán Matejka podal krátku informáciu o možnosti vytvorenia nových 

parkovacích miest v lokalite ulíc Gwerkova – Sklodovská, ktorú prediskutoval so starostom 

MČ. 



K bodu č. 9 – 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: 14.2.2014 

 

 


