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Zápisnica 
 

z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  
Bratislava-Petržalka konanej dňa 15.04.2015  

 
Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
Mgr. Ivan Uhlár 
Ing. Jozef Vydra 
Bc. Michal Demský 
Ing. Eduard Demel 
 
Ospravedlnení: 
Jana Hrehorová 
JUDr. Milan  Vetrák, PhD. 
Viera Bieliková 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková  
 
Hostia:  
Mgr. Chanečková Soňa 
 
Začiatok zasadnutia: 17,30 hod. 
Koniec zasadnutia 19,08 hod. 
Miesto konania: zasadačka na 8.poschodí MÚ, Kutlíkova 17 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2.  Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 

služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 
3.  Zámer spracovania PHSR 
4.  Rôzne 
5.  Diskusia 
6.  Záver 

 
K bodu č. 1 – Úvod  

Rokovanie komisie zahájil predseda p. Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a konštatoval 
uznášaniaschopnosť schôdze. Ďalej nasledovalo predstavenie nových členov komisie -  
neposlancov: p. Demela a p. Demského. 
 
1. K bodu č. 2 –  Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 
 
VZN predstavila riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka Mgr. Chanečková. 
Po predstavení novely VZN prítomní diskutovali o  všeobecných otázkach k  problematike  
poskytovania sociálnych služieb v našej mestskej časti.  
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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 
 

a) Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške 
úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  
 

b) Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka splnomocniť  starostu 
vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia  
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2012, č. 6/2013, č.5/2014  a v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváleného dňa 
....2015 (v úplnom znení), 
 

 
Hlasovanie:   bod a)  za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0,  

bod b) za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

Uznesenie  bolo  schválené. 

K bodu č. 3 – Zámer spracovania PHSR 
 
Zámer spracovania PHSR predstavila vedúca odd. projektového riadenia Mgr. Jecková 
 
Z diskusie k materiálu  vyšli tieto pripomienky: 

- zanalyzovať plnenie PHSR za rok 2007-2014 
- definovať z akej položky bude uhradená realzácia nového PHSR 
- v zámere presne špecifikovať zastúpenie  poslancov miestneho zastupiteľstva 

 
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 ch v á l i ť 
 
Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
  
Hlasovanie: za – 0, proti – 1,  zdržal sa – 4 

Uznesenie nebolo schválené.  
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K bodu č. 4  Rôzne 
 
 
Predseda komisie informoval prítomných o nasledovných akciách: 

- predseda komisie sa informoval na hl. meste a zistil, že na území mestskej časti bude 
podporená cyklotrasa na  Starohájskej ulici 

- navrhuje stretnutie s p. Obuchovou z MÚOP 
- 18.04. sa bude konať beh spojený s čistením hrádze 
- predseda komisie požiadal prednostu úradu o možnosti zaradenia do KIČ aj investičné 

zámerov, ktoré sa predkladajú do MZ 
- predseda komisie informoval  členov komisie o podmienkach, ktoré viedli 

k rozhodnutiu k veľkosti bazénov na plavárni.  
 

P. Uhlár sa informoval o osadení exteriérových športovísk pri CHR 
 
K bodu č. 5 Diskusia 

- ďalšie stretnutie KIČ sa predpokladá na 20.mája 2015.  
 
 
 
K bodu č. 6 Záver 

- predseda poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená 19,08 hod. 
 
         
 
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
          

 

 

Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 20.04.2015 
 

 

 

 


