Zápisnica
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve
MČ Bratislava – Petržalka konanej dňa 28. 8. 2014 o 17,30 hod.
v zasadačke na 8. poschodí Miestneho úradu v Petržalke
Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži - predseda
Ing. Andrej Turzo, člen
Ing. Eduard Demel, člen
Rudolf Matejka, člen
Ospravedlnení: JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD., podpredseda, JUDr. Jozef Krajča,
člen
Mgr. Oliver Kríž, člen, Ing. Kristína Hájková, člen
Začiatok zasadnutia: 17,30 hod., koniec zasadnutia 19,00 hod.
Predseda konštatoval, že komisia je uznášania schopná.

Program:
1.) Schválenie programu,
2.) Osadzovanie lavičiek na Šášovskej, Lietavskej a Vyšehradskej ulici,
3.) Zemina na nám. Hraničiarov,
4.) Interpelácie komisie,
5.) Rôzne
6.) Diskusia a záver.
K bodu č. 1 – Návrh a schválenie programu
Komisia súhlasila s predloženým programom
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
Program rokovania bol jednomyseľne schválený
K bodu č. 2 – Osadzovanie lavičiek na Šášovskej, Lietavskej a Vyšehradskej
ulici,
Z diskusie k bodu:
- nie všetci občania súhlasia s osadzaním lavičiek pri dome (Matejka, Gaži)
- téma, ktorá je plne v kompetencii KIČ (Gaži, Demel)
- lavičky slúžia na zbližovanie ľudí (aj staršej generácie) a je dostatok možnosti
(prostriedkov) ako ich chrániť proti ničeniu a proti grupovaniu sa hlučných a fajčiacich
mladých ľudí v blizkosti ľavičiek. (Turzo, Demel)

- najidealnejšie riešenie by bola dohoda všetkých vlastníkov bytových a nebytových
priestorov v blízkosti osadzovaných ľavičiek (o režime údržby a ochrany ľavičiek ako
aj spolupráca so štátnou a mestskou políciou)
Uznesenie: Komisia investičných činností pri MZ víta a súhlasí s osadzovanim
lavičiek na Šášovskej, Lietavskej a Vyšehradskej ulici. Považuje tento akt za
skultúrňovanie prostredia na menovaných uliciach a rovnako významný
prostriedok na zbližovanie sa ľudí s cieľom zlepšenia vzájomného
porozumenia.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie k bodu č. 2 bolo jednomyseľne schválené
K bodu č. 3 – Zemina na námestí Hraničiarov,
Z diskusie k bodu:
- napriek sľubenému odvozu či zlikvidovania kopca zeminy ku koncu augusta 2014,
uvedený kopec je ešte stále na svojom mieste. Takýto stav je pre Petržalčanov
žijúcich v blízkosti kopca úplne neakceptovateľný. Preto KIČ prosí vedenie MÚ
v Petržalke a ďalšie kompetentné orgány, aby vyvinul maximálne úsilie na
odstránenie nežeľatelného „kopca“ zeminy (všetci prítomní členovia)
Uznesenie: Komisia investičných činností pri MZ žiada vedenie MÚ v Petržalke
a kompetentné orgány o odstránenie (bez zbytočného odkladu) kopca zeminy
na námestí Hraničiarov.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie k bodu č. 3 bolo jednomyseľne schválené
K bodu č. 4 – Interpelácie komisie,
Z diskusie k bodu č. 4:
Interpelácia na prednostu MÚ v Petržalke ohľadne Betónového ohradenia
parkovisku na Macharovej ulici (miesto po odťahovej službe)
- na odstráňovaní betonového oplotenia sa ešte nezačalo pracovať. Nebezpečné
miesto aj preto, lebo nie je osvetlené! Dočasným riešením by bolo aj vyriešiť
osvetlenie tohto parkovacieho miesta (Demel)
- ak v dohode so súkromnou firmou došlo, že miesto dajú do pôvodného stavu
nevidíme dôvod, aby sa tak stalo. Preto sa pýtame, prečo tomu tak nie, kedže času
na to bolo už dostatok? (Turzo, Gaži)
Interpelácia na primátora Hl. mesta Bratislavy – Nebezpečný schodiskový prístup
na nadchod na Panónskej ulici

Uznesenie: Komisia investičných činností pri MZ berie na vedomie odpovede
na oba spomenuté interpelácie (p. M. Stefánika a p. M. Ftáčnika)
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie k bodu č. 4 bolo jednomyseľne schválené
K bodu č. 5 – Rôzne,
- predseda KIČ pozval členov KIČ na na stretnutie Cyklokoalície, ktorá organizuje
každý posledný piatok v mesiaci akciu „Critical Mass“ na protest proti takmer
neexistujúcich cyklotras v centre mesta Bratislavy. Teraz sa akcia bude konat 29. 8.
2014 o 18,00 hod. na námestí SNP oproti obchodnému domu Dunaj.
Ďalšia akcia bude 26. 9. 2014 na tom istom mieste a v rovnakom čase
(viac na www-adrese: http://www.criticalmass.sk/)
K bodu č. 6 – Diskusia a záver
Z diskusie k bodu č. 6
- predseda KIČ sa poďakoval vedeniu MÚ v Petržalke za urobený chodník
k hlavnému vchodu do budovy ZŠ Pankúchová
- p. Matejka popísal význam cyklotrás v Bratislave, ako aj vlastné skúsenosti
a informácie z využívania cyklotrás, ktoré získal na pobyte v americkom štáte
Kentucky.
- predseda KIČ dostal veľmi veľa pozitívnych ohlasov a reakcií na tohtoročné
konané Dni Petržalky 2014 ako aj Kultúrne leto Petržalka – 2014
- predseda KIČ dostal podnet na riešenie športoveho areálu pri Strednej škole
zdravotníckej na Strečnianskej ulici,
- predseda KIČ dostal podnet od petičného výboru na zrušenie „kaviarne“
(pravdepodobne aj s herňami) na ulici Budatínska 73 – 75 v Petržalke.
-ďalší termín KIČ bude 16. 9. 2014, na ktorý pán predseda všetkých členov KIČ
pozýva.
Zapísal: RNDr. G. Gaži, predseda KIČ
Dňa: 1. 9. 2014

