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

Petržalka konanej dňa 13. 5. 2014 o 17,30 hod na Miestnom úrade v Petržalke. KIČ bola 

prerušená a pokračovala dňa 15. 5. 2014  od 15,00 hod v Cik-Cak centre na Jiráskovej ulici  
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

 

Začiatok zasadnutia: 17,30 hod., koniec zasadnutia 19,15 hod. 

 

Rokovanie komisie viedol jeho predseda RNDr. Gabriel Gaži, ktorý otvoril zasadnutie  

a zaroveň ospravedlnil pánov J. Krajču a O. Kríža. Títo páni sa z neúčasti na stretnutí KIČ 

riadne ospravedlnili. Predseda konštatoval uznášaniaschopnosť schôdze. 

 

Program: 

 

1.) Schválenie programu 

2.) Stanovisko MC Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta Bratislavy (PeadDr. Robert 

Schnürmacher) 

3.) VZN o podmienkach predaja výrobkov.. (p. JUDr. Emil Chlebec) 

4.) Zmena VZN o Trhovom poriadku....(p. JUDr. Emil Chlebec) 

5.) Parkovací dom na Röntgenovej ulici (posúdenie investičného zámeru) (Ing. Jozef Vašek) 

6.) Dom seniorov (posúdenie investičného zámeru) (Ing. arch. Marcel Zuziak) 

7.) Parkovací dom vedľa obchodného centra Slovzdroj v Ovsišti (posúdenie investičného 

zámeru) (Ing. arch. Marcel Zuziak)  

8.) Nájomné byty v areáli Matadoru (posúdenie investičného zámeru) (Ing. Milan Raus) 

9.) Rôzne  

10.) Diskusia a záver  

 

K bodu č. 1 – Schválenie programu 

Komisia súhlasila s predloženým programom. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

Program rokovania bol jednomyseľne schválený 

 

K bodu č. 2 –  Stanovisko MC Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta Bratislavy 

(PeadDr. Robert Schnürmacher) 

Prezentáciu materiálu robil p. Dr. R. Schnürmacher.  

 

Z diskusie  vyšli tieto otázky: 

 

1.) V ktorých bodoch sa zákon dostal do sporu so Štatútom hl. mesta Bratislavy? 

2.) (Mimo témy) Ak sa bude využívať nový športový areál pri ZŠ na Tupolevovej ulici? 

 

Uznesenie k bodu 2:  



KIČ pri MZ  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v á l i ť 

 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“), 

ktorým sa mení čl. 36b odsek 2 v zmysle predloženého návrhu 

 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie  bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu č. 3 – Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2014 zo dňa ....... 

2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka (p. JUDr. Emil Chlebec) 

Prezentáciu materiálu robil p. Dr. E. Chlebec.  

 

Z diskusie  vyšli tieto otázky: 

 

1.) Ak sa na Petržalské pomery pripravujú podmienky predaja v podobe VZN, mali by sa 

menovať aj presne sankcie, ktoré postihujú osoby za nedodržiavanie podmienok predaja. 

Zákony ohľadne predaja sú veľmi všeobecné. 

2.) Petržalka má oveľa viac predajných miest (trhovísk) na využívanie pre svoj účeľ ako je 

uvedené v materiály. 

 

Uznesenie k bodu 3:  
KIČ pri MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v á l i ť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2014 zo dňa ....... 

2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie  bolo jednomyseľne schválené. 

 

K bodu č. 4 – Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka              č. ......../2014 zo 

dňa ..........2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29. apríla, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na 



príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 

Bratislava (p. JUDr. Emil Chlebec) 

Prezentáciu materiálu robil p. Dr. E. Chlebec.  

 

Z diskusie  vyšli tieto otázky: 

 

1.) Presun farmárskych trhov na parkovisko obchodného domu TPD je trochu nešťastné, 

pretože, vznikne obmedzenie pre občanov-vodičov, ktorý budú mať vôľu v danom čase a dni 

parkovať. 

2.) Dôjde k zdraženiu kvalitných potravín, ktoré jsú už aj tak pre pomery občanov Petržalky 

drahé. 

 

Uznesenie k bodu 4:  
KIČ  pri MZ  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v á l i ť 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ......../2014 zo dňa 

..........2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29. apríla, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom 

trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie  bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu č. 5 –  Parkovací dom na Röntgenovej ulici (posúdenie investičného zámeru) 

Prezentáciu materiálu robil p. Ing. J. Vašek 

V diskusii odznelo viac otázok. Aká je dostupnosť k parkovaciemu domu, koľko parkovacích 

miest bude pre verejnosť,... 

Uznesenie k bodu 5:  
KIČ pri MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ú h l a s í 

 

s investičným zámerom, ktorého cieľom je stavba „Parkovací dom Röntgenová ulica, 

Bratislava“ na pozemku s parcelným číslom 4704/2
 
v k.ú. Petržalka.   

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie  bolo jednomyseľne schválené. 

 



K bodu č. 6 –  Dom seniorov (posúdenie investičného zámeru)  

Prezentáciu materiálu robil p. Ing. arch. Marcel Zuziak 

Investičný zámer stavbu „Dom seniorov Draždiak, Bratislava“ v  lokalite areálu Veľký 

Draždiak je možné realizovať len po odsúhlasení zmeny územného plánu  

Uznesenie k bodu 6:  
KIČ pri MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ú h l a s í 

 

so zmenou územného plánu v areáli Veľkého Draždiaka, na pozemkoch s parcelnými číslami 

2842/14, 2842/15, 5353/51 a 5353/68 v k.ú. Petržalka o výmere 10.378 m
2
, ktorých je 

investor vlastníkom a to z územia s funkčným využitím športu kód 401- šport, telovýchova 

a voľný čas na občianskú vybavenosť kód 202. 

Hlasovanie: za – 0, proti – 6, zdržal sa – 0 

Uznesenie  bolo jednomyseľne odmietnuté. 

K bodu č. 7 –  Parkovací dom vedľa obchodného centra Slovzdroj v Ovsišti (posúdenie 

investičného zámeru) 

Prezentáciu materiálu robil p. Ing. arch. Marcel Zuziak 

Uznesenie k bodu 7:  
KIČ pri MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ú h l a s í 

 

s investičným zámerom, ktorého cieľom je stavba „Parkovací dom na Ovsištskom námestí“ 

medzi nákupným centrom Slovzdroj v Ovsišti a budovou bývalej základnej školy 

s hokejovým štadiónom M.C. Sklodowskej 1/A 

 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie  bolo jednomyseľne schválené. 

 

K bodu č. 8 –  Nájomné byty v areáli Matadoru (posúdenie investičného zámeru) 

Prezentáciu materiálu robil p. Ing. Milan Raus 

Uznesenie k bodu 8:  
KIČ pri MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ú h l a s í 

 

s investičným zámerom, ktorého cieľom je stavba „Nájomných bytov v areáli Matadoru“  

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 



Uznesenie  bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu č. 9 – Rôzne 

P. Eduard Demel navrhol, aby sme spoločnou interpeláciou požiadali o zbúranie murovaného 

plotu, ktorý sa nachádza na parkovisku na ulici Macharovej (parkovisko, ktoré zostalo po 

odťahovej službe) a zároveň, keby sa kvôli bezpečnosti mohlo osvetliť.  

Tento návrh KIČ jednomyseľne schválila. 

Ďalšie stretnutie KIČ sa uskutoční v druhej polovici augusta 2014. 

 

 K bodu č. 10 – Diskusia a záver 

Na záver zasadnutia predseda KIČ poďakoval prítomným členom komisie za ich aktívnu 

účasť  na rokovaní a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísal: RNDr. G. Gaži, predseda KIČ 

Dňa: 11. 6. 2014 


