
                                                                                                        

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie  dňa 12.10. 2015 
 
 
Prítomní:  Mgr. Vladimír Dolinay, Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, 
                  Ing. Lucia   Štrauchová Oľga Adamčiaková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, 
                  Anna Dyttertová, JUDr. Gabriela Janíková, Ing. Roman Masár 
Neprítomní/: 0 
 
Prizvaní: Ing. Lukáček Julián - ved. FO, 
                Ing. arch. Zuzana Kordošová -  ved. OÚRaD,  
                Mgr. Anna Sonneková  -  OŠaŠ, Mgr. Jana Jecková – ved. OPR 
             
 Program: 
             

1. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k zmene Štatútu – parkovanie 
2. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 
3. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k  VZN hlavného mesta o dani z 

nehnuteľností  
4. Protest prokurátora - prerokovanie  
5. Návrh VZN  MČ Bratislava-Petržalka č....../2015 zo dňa  .....2015 o zriadení Materskej 

školy, Nobelovo nám. č. 6, 851 01 Bratislava 
6. Návrh VZN  MČ Bratislava-Petržalka č....../2015 zo dňa  .....2015 o zriadení Materskej 

školy, Holíčska ul. č. 50, 851 05 Bratislava 
7. Návrh VZN  MČ Bratislava-Petržalka č....../2015 zo dňa  .....2015 o zriadení Materskej 

školy, Gessayova ul. č. 2, 851 03 Bratislava 
8. Návrh VZN  MČ Bratislava-Petržalka č....../2015 zo dňa  .....2015 o zriadení Materskej 

školy, Tupolevova ul. č. 20, 851 01 Bratislava 
9. PHSR  -  prerokovať 
10. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k zmene Štatútu – verejný poriadok 
11. Rôzne 
12. Záver 

   
    
K bodu 1/  Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k Dodatku č... Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy zo dňa........2015 – parkovanie 
                  
Predložený materiál uviedla:  Ing. arch. Zuzana Kordošová   
 
Diskusia :  po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie.  
 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:        7 
proti:      0 
zdržal sa : 1 
 
 
Uznesenie č. 1/1/2015 -  Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť Miestnemu    
zastupiteľstvu mestskej časti  Bratislava-Petržalka návrh Dodatku č.... Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy zo dňa .......2015 



                                                                                                        

K bodu 2/  Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 
 
Predložený materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček  
 
Diskusia : po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie.  
 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:       8 
proti:      0 
zdržal sa : 0  
 
Uznesenie č.2/2/2015 - Komisia sociálna a bytová odporúča zobrať na vedomie   
Miestnemu  zastupiteľstvu   mestskej časti Bratislava-Petržalka Východiská pre prípravu 
rozpočtu mestskej časti  Bratislava-Petržalka na rok 2016 
 

  
K bodu 3/  Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu  VZN hlavného mesta, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta č. 12/2014  o dani  z nehnuteľnosti  
 
Predložený  materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček  
 
Diskusia:   
Mgr. Miroslava Makovníková Mosná: 
V diskusii zaznel návrh, aby MČ Petržalka otvorila pri rokovaní o VZN s hl. mestom tému 
rozdelenia mestských častí do troch kategórií, podľa ktorých sú stanovované o. i. aj sadzby 
dane z nehnuteľnosti. MČ Petržalka by uvítala, aby zostala samostatná kategória MČ Starého 
Mesta, ale ostatné MČ aby mali rovnakú sadzbu dane, nakoľko je nespravodlivé, aby niektoré 
z najlukratívnejších MČ mali nižšie dane z nehnuteľnosti, ako na zadováženie si bývania 
lacnejšia MČ Petržalka. 

Anna Dyttertová: 
V diskusii zaznela otázka:,, čo má MČ na mysli dvomi etapami, aký cca časový posun?“, 
ďalej p. Dyttertová odporučila hl. mestu  prehodnotiť návrh 100% navýšenia, a zvážiť aj 
všetky rezervy vo výbere daní, napr. aj u tých nehnuteľností, ktoré sú prípadne od dane 
oslobodené a pod.,a vyhľadať tie nehnuteľnosti, hlavne pozemky, za ktoré dosiaľ nikto 
neplatí!" a na záver odporučila  MČ  toto adresovať hl. mestu. 

 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:        4  
proti:      3 
zdržal sa : 1 

 
Uznesenie č.3/3/2015  - Komisia sociálna a bytová neodporúča schváliť Miestnemu  
zastupiteľstvu    mestskej   časti Bratislava-Petržalka Stanovisko k  návrhu  VZN, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN hl. mesta č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti                          
 
 
 



                                                                                                        

K bodu 4/  Protest prokurátora – k VZN MČ Bratislava-Petržalka č.9/2008, ktorým sa menia  
                   VZN MČ Bratislava-Petržalka  
 
Predložený materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček  
 
Diskusia : po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie. 
 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:       8  
proti:     0 
zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.4/4/2015 -    Komisia sociálna a bytová  odporúča nevyhovieť  protestu  
prokurátora  Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  k VZN 
č.9/2008, ktorým sa menia   VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka   
          
 
K bodu 5/  Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka č. .../2015 zo dňa ....2015 o zriadení  
                   Materskej škôlky, Nobelovo nám. č. 6, 851 01 Bratislava  
                     
Predložený materiál uviedla: Mgr. Anna Sonneková  
Diskusia: po krátkej diskusii komisia prijala uznesenie.  
 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:       8 
proti:    0 
zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.5/5/2015 -   Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť Miestnemu 
zastupiteľstvu  mestskej   časti Bratislava-Petržalka   návrh   VZN  MČ  Bratislava-Petržalka  
č. .../2015 zo dňa....2015 o zriadení  Materskej škôlky, Nobelovo nám.  č. 6, 851 01 Bratislava   
 
 
K bodu 6/  Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka č. .../2015 zo dňa ....2015 o zriadení  
                   Materskej škôlky, Holíčska ul. č. 50, 851 05 Bratislava  
                     
Predložený materiál uviedla: Mgr. Anna Sonneková  
Diskusia:  po krátkej diskusii komisia prijala uznesenie.  
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:        8 
proti:      0 
zdržal sa : 0 
 
 
Uznesenie č.6/6/2015 -  Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť Miestnemu 
zastupiteľstvu  mestskej   časti Bratislava-Petržalka  návrh  VZN   MČ   Bratislava-Petržalka    
č. .../2015 zo dňa ....2015 o zriadení  Materskej škôlky, Holíčska ul. č. 50, 851 05 Bratislava   



                                                                                                        

K bodu 7/  Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka č. .../2015 zo dňa ....2015 o zriadení  
                   Materskej škôlky, Gessayova ul. č. 2, 851 03 Bratislava  
                     
Predložený materiál uviedla: Mgr. Anna Sonneková  
Diskusia: po krátkej diskusii komisia prijala uznesenie.  
 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:       8 
proti:      0 
zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č.7/7/2015 - Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť Miestnemu 
zastupiteľstvu  mestskej   časti Bratislava-Petržalka  návrh  VZN  MČ   Bratislava-Petržalka  
č. .../2015  zo   dňa ....2015  o zriadení   Materskej škôlky, Gessayova č. 2, 851 03 Bratislava   
 
 
K bodu 8/  Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka č. .../2015 zo dňa ....2015 o zriadení  
                   Materskej škôlky, Tupolevova ul. č. 20, 851 01 Bratislava  
                     
Predložený materiál uviedla: Mgr. Anna Sonneková  
Diskusia: po krátkej diskusii komisia prijala uznesenie.  
 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:       8 
proti:     0 
zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č. 8/8/2015 - Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť Miestnemu 
zastupiteľstvu  mestskej   časti Bratislava-Petržalka  návrh  VZN   MČ   Bratislava-Petržalka   
č. .../2015  zo dňa ....2015 o zriadení  Materskej škôlky, Tupolevova č. 20, 851 01 Bratislava   
 
 
K bodu 9/  Návrh strategického rámca Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  
                   mestskej časti Bratislava-Petržalka  
                     
Predložený materiál uviedla: Mgr. Jana Jecková 
Diskusia:  po krátkej diskusii komisia prijala uznesenie. 
 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:        8 
proti:      0 
zdržal sa : 0 
 
Uznesenie č. 9/9/2015 - Komisia sociálna a bytová odporúča zobrať na vedomie 
Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej   časti     Bratislava-Petržalka     návrh     strategického     
rámca Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-
Petržalka 



                                                                                                        

K bodu 10/  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku    
                     Štatútu hl. mesta SR Bratislavy – verejný poriadok 
                     
Predložený materiál uviedla Mgr. Halčáková 
JUDr. Lenka Rožánková – ved. PR poslala písomné stanovisko pre členov komisie 
 
Diskusia: po krátkej diskusii komisia prijala uznesenie. 
 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za:        8 
proti:      0 
zdržal sa :  0 
 
Uznesenie č. 10/10/2015 - Komisia sociálna a bytová odporúča  nesúhlasiť  s navrhovanou 
zmenou   Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej   časti     Bratislava-Petržalka  v návrhu 
dodatku  Štatútu hl. mesta  SR Bratislavy – verejný poriadok 
 
 
 
 
 
Predsedníčka sociálnej a bytovej  komisie poďakovala členom komisie za aktívnu účasť na jej 
rokovaní. 
 
  

             
Začiatok rokovania komisie: 14:00 hodine 
Ukončenie:  16:00 hodine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave  12.10.2015           Oľga Adamčiaková,  v. r. 
                                                                                            predsedníčka komisie 
Zapísala: Mgr. Alena Halčáková                                    
                   tajomníčka komisie 
 


