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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 11.02.2014 
 

Začiatok komisie: 16.04 hod. 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:   Ing.B.Weigl - predseda 

  Ing.A.Hájková 

  Ing.F.Štefanička 

   Ing.arch. B.Sepši 

   

Prítomní neposlanci členovia komisie:  Ing.A.Komarcová 

   M.Šebeková 

   T. Augustín 

 

Neprítomní: Ing.K.Hájková 

  Ing.arch.E.Pätoprstá 

 

Prítomní hostia: JUDr.Vernarský - kancelária starostu 

  Ing.Lukáček - vedúci FO 

  Ing.Juhásová-poverená vedením odd.ŽP 

  Ing.Paulenová – vedúca organizačného odd. 

 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

4. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia 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  

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní 

volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o dodržiavaní 

čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

7. Investičný zámer: stavba „Autoservis – Panónska cesta, Bratislava-Petržalka“  lokalita 

Jasovská ulica 

8. Rôzne 

 

 

K bodu 1 

Komisia schválila navrhnutý program zasadnutia. 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní:   7                                                                                                                                       

za:   7                                                                                                                                                   

proti:   0    

zdržal sa: 0                                                                                                                      

 

K bodu 2 

Ing.arch.Kordošová informovala o plnení uznesení č.1 a č.4 zo zasadnutia predchádzajúcej 

komisie UPVaD. Komisia berie plnenie uznesení na vedomie. 
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Hlasovanie: 

Prítomní:   7                                                                                                                                       

za:   7                                                                                                                                                   

proti:   0    

zdržal sa: 0                                                                                                                      

 

 

K bodu 3 

JUDr.Vernarský z kancelárie starostu, prítomných informoval o Návrhu dodatku Štatútu 

hlavného mesta. 

 

Uznesenie č.6: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh dodatku Štatútu v predloženom 

znení. 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní: 7                                                                                                                                       

za: 7                                                                                                                                                   

proti: 0    

zdržal sa:   0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4 

Ing.Lukáček, vedúci odd. FO, prítomných informoval o návrhu Všeobecne záväzného  

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  

Uznesenie č.7: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného  nariadenia 

v predloženom znení. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

K bodu 5 

Ing.Paulenová, vedúca odd.organizačných vecí, prítomných informovala o návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov. 

Uznesenie č.8: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného  nariadenia 

v predloženom znení. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 7 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 
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K bodu 6 

Ing.Juhásová, poverená vedením odd.ŽP, informovala prítomných o návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o dodržiavaní čistoty a poriadku  

Uznesenie č.9: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného  nariadenia 

s pripomienkou:  

Do 6 hodín po páde snehu zabezpečiť očistenie chodníkov, resp. zosúladiť zimnú údržbu 

mestskej časti s operačným plánom hlavného mesta. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

 

K bodu 7 

Ing.arch.Zuziak prítomných oboznámil s investičným zámerom „Autoservis – Panónska cesta, 

Bratislava-Petržalka“  lokalita Jasovská ulica. 

Uznesenie č.10: 

Komisia s investičným zámerom nesúhlasí. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

za: 7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené. 

 

 

Rôzne: 

Člen komisie Ing.arch. Sepši žiada o návrh riešenia dopravnej situácie na priechode pre 

chodcov Gercenova ul., pri cirkevnej škole. Problémom sú neustále parkujúce autá za 

priechodom pre chodcov, alebo pred ním, čo znemožňuje žiakom rozhľad a vytvára 

nebezpečné situácie. 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 17:00 hod. 

 

Zapísala: Ing. arch. Z.Kordošová 

Overil:   Ing. B. Weigl 


