
Zápisnica 
 

z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve 
MČ Bratislava – Petržalka konanej dňa 16. 9. 2014 o 17,30 hod. 

v zasadačke na 7. poschodí  Miestneho úradu v Petržalke 
 

 
Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži – predseda 
               JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD., podpredseda 
     Ing. Andrej Turzo, člen 
     Ing. Eduard Demel, člen 
     Ing. Kristína Hájková, členka 
      
      
Ospravedlnení: JUDr. Jozef Krajča, člen, Mgr. Oliver Kríž, člen, Rudolf Matejka, člen 
 
 
Začiatok zasadnutia: 17,30 hod., koniec zasadnutia 19,00 hod. 
 
Predseda konštatoval, že komisia je uznášania schopná. 
 

Program: 
 
1.) Schválenie programu, 
2.) VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb (JUDr. E. Chlebec), 
3.) VZN, ktorými sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská (JUDr. E. Chlebec), 
4.) Návrh úpravy rozpočtu mest. časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 (Ing. J. 
Lukáček), 
5.) Správa o plnení rozpočtu mest. časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2014 (Ing. J. 
Lukáček), 
6.) Východiská pre prípravu rozpočtu mest. časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 
(Ing. J. Lukáček), 
7.) Interpelácie komisie, 
8.) Rôzne 
9.) Diskusia a záver. 
 
 
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 –  VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
(JUDr. E. Chlebec) 
 
Z diskusie k bodu: 
- otázky sa týkali o podmienkach predaja alkoholu (Gaži) 
- dôvody, ktoré viedli k zmene legislatívy a následne VZN (Gaži) 



- otázky zdravotnej bezpečnosti ambulantného predaja z pohľadu legislativcov (Gaži, 
Demel) 
 
Uznesenie: Komisia investičných činností pri MZ v Petržalke odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť VZN, 
ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 
 
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
Uznesenie k bodu č. 2  bolo jednomyseľne schválené 
 
K bodu č. 3 –  VZN, ktorými sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská (JUDr. E. 
Chlebec), 
 
Z diskusie k bodu: 
 
Otázky sa týkali 
- dôvodu prijímania jednotného trhového poriadku pre všetky trhoviská (Gaži), 
- špecifikovania a povolenia len niektorým príležitostným trhom (Demel). 
 
 
Uznesenie: Komisia investičných činností pri MZ v Petržalke odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť VZN, 
ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
Uznesenie k bodu č. 3  bolo jednomyseľne schválené 
 
K bodu č. 4 –  Návrh úpravy rozpočtu mest. časti Bratislava-Petržalka na rok 
2014 (Ing. J. Lukáček), 
 
Z diskusie k bodu: 
 
Otázky boli na zmeny: 
 
- v daňových príjmoch, 
- granty a transfery, 
- kapitálové prijmy. 
 
Uznesenie: Komisia investičných činností pri MZ v Petržalke odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh  
úpravy rozpočtu mest. časti Bratislava-Petržalka na rok 2014, tak ako je 
uvedené v materiály 
 
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 



Uznesenie k bodu č. 4  bolo jednomyseľne schválené 
 
 
K bodu č. 5 –  Správa o plnení rozpočtu mest. časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 
2014 (Ing. J. Lukáček), 
 
Z diskusie k bodu: 
 
Otázky boli na:  
 
- kapitálové prijmy vo výške 0%, 
- zaujímavé príjmy rozpočtových organizácii, 
- nízke prijmy z prenájmu majetku – budovy (42%), 
- zmenu vo financovaní grantov alebo nové granty, 
- výdavky na bezpečnosť a poriadok (0%). 
 
Uznesenie: Komisia investičných činností pri MZ v Petržalke odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať správu na 
vedomie 
 
 
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Uznesenie k bodu č. 5  bolo jednomyseľne schválené 
 
K bodu č. 6 –  Východiská pre prípravu rozpočtu mest. časti Bratislava-
Petržalka na rok 2015 (Ing. J. Lukáček) 
 
Z diskusie k bodu: 
 
- Otázka rozpočtovania prevádzky novej plavárne. 
 
Uznesenie: Komisia investičných činností pri MZ v Petržalke odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať správu na 
vedomie 
 
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Uznesenie k bodu č. 6  bolo jednomyseľne schválené 
 
K bodu č. 7 –  Interpelácie komisie, 
 
Z diskusie k bodu č. 7: 
 
K bodu č. 7 sa nikto neprihlásil 
 
K bodu č. 8 –  Rôzne, 
 
- predseda KIČ pozval členov KIČ na stretnutie predstaviteľov Cyklokoalície 
s kandidátmi na starostu Hlavného mesta Bratislavy, ktoré sa má konať pri príležitosti 



týždňa mobility v Bratislave a ktoré sa ma uskutočniť 17. 9. 2014 o 18,00 hod na 
námestí SNP v Bratislave, 
- študia o cyklotrasách v Bratislave vyvesená na www-stránke MÚ v Petržalke bola 
pripomienkovaná. 
- spôsob platenia dane pri prenajme terasy pri konkrétnej spoločnosti (Gallo) 
 
K bodu č. 9 –  Diskusia a záver 
 
Z diskusie k bodu č. 6 
 
 - predseda KIČ sa všetkým prítomným za účasť poďakoval a zároveň všetkých 
členov KIČ a záujemcov pozval na posledné stretnutie KIČ, ktoré sa uskutoční 28. 
10. 2014 (utorok) o 17,30 hod. Miesto stretnutia sa dodatočne upresní.  
 
Zapísal:  RNDr. G. Gaži, predseda KIČ 
Dňa:  17. 9. 2014 
 


