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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 19.11.2015 
 
 
Začiatok komisie: 15:17 hod. 
 
Prítomní poslanci členovia komisie:    
M. Jóna – predseda, A. Hájková, I. Antošová, Ľ.Kačírek, L.Ovečková, J.Vydra,   
Neprítomní poslanci členovia komisie: 
T.Mikuš, E.Pätoprstá 
Prítomní neposlanci členovia komisie:  
B.Sepši 
Neprítomní neposlanci členovia komisie: 
T.Schlosser 
 
Prítomní hostia:   
V. Redechová - vedúca OŠaŠ , J. Lukáček - vedúci OF, D. Paulenová - vedúca OOV, 
Z.Juhásová - vedúca OŽP 
 
Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh rozpočtu na r. 2016 
4.  Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ 
5. Návrh VZN o školských obvodoch ZŠ 
6.  Návrh VZN k zriadeniu MŠ Vyšehradská ul. č. 17 vrátane jej súčasti Školskej jedálne 

od 1. 9. 2017 
7. Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
8.  Stanovisko k  návrhu VZN hl.mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 
9. Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
10. Rôzne  

 
 
K bodu 1 
Program zasadnutia komisie. 
Hlasovanie:                                                                                                                                 
Prítomní:  5                                                                                                                                        
za:  5                                                                                                                                                       
proti:   0        
zdržal sa: 0                                                                                                                         
Komisia schválila program zasadnutia. 
 
K bodu 2 
Bez pripomienok. 
 
K bodu 3  
Návrh rozpočtu na rok 2016 predniesol J.Lukáček, vedúci Finančného oddelenia. V diskusii, 
ktorá nasledovala po prezentácií materiálu mali viacerí členovia komisie otázky na položky 



 2 

v rozpočte. Na záver J.Lukáček zdôraznil, že diskusia k rozpočtu bude pokračovať aj na 
stretnutí v CIK CAK CENTRE dňa 23.11.2015 o 16:00 h, kde budú prítomní všetci vedúci 
oddelení a je možné klásť im otázky k rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 56: 
Komisia odporúča MZ schváliť rozpočet pre rok 2016 so zapracovanými pripomienkami. 
 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                
za:  6                                                                                                                                                
proti:  0         
zdržal sa: 1 – menovite poslanec J.Vydra                                                                                                                       
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 4 
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v ZŠ predstavila komisii vedúca OŠaŠ  V.Redechová. 
Uznesenie č. 57: 
Komisia odporúča MZ schváliť predmetné VZN. 
 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 5                                                                                                                                
za:  5                                                                                                                                                       
proti:  0         
zdržal sa: 0                                                                                                                       
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 5 
Návrh VZN Návrh VZN o školských obvodoch ZŠ predstavila komisii vedúca OŠaŠ  
V. Redechová. 
Uznesenie č. 58: 
Komisia odporúča MZ schváliť predmetné VZN. 
 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 5                                                                                                                                          
za:  5                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0                                                                                                                       
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 6 
Návrh VZN k zriadeniu MŠ Vyšehradská ul. č. 17 vrátane jej súčasti Školskej jedálne od 1. 9. 
2017 predstavila komisii vedúca OŠaŠ V.Redechová. 
Uznesenie č. 59: 
Komisia odporúča MZ schváliť predmetné VZN. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 5                                                                                                                                
za:  5                                                                                                                                                       
proti:  0         
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zdržal sa: 0                                                                                                                       
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 7 
Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
predstavila komisii vedúca OOV D.Paulenová. 
Uznesenie č. 60: 
Komisia odporúča MZ schváliť návrh VZN.  
 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 6                                                                                                                                   
za:  6                                                                                                                                                     
proti:  0       
zdržal sa: 0                                                                                                                       
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 8 
Stanovisko k  návrhu VZN hl.mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o 
poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia komisii 
predstavila vedúca OŽP Z.Juhásová. 
Uznesenie č. 61: 
Komisia odporúča MZ schváliť VZN aj so stanoviskom mestskej časti. 
 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní:  6                                                                                                                                         
za:   6                                                                                                                                                     
proti:   0       
zdržal sa:  0                                                                                                                       
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 9 
Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka predstavil komisii 
J.Vasek (OURaD). 
Uznesenie č. 62: 
Komisia odporúča MZ schváliť návrh na pomenovanie nových ulíc. 
 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní:  5                                                                                                                                         
za:   4                                                                                                                                                     
proti:   1       
zdržal sa:  0                                                                                                                       
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 10: Rôzne 
1. Predseda komisie M.Jóna navrhol termín na stretnutie všetkých poslancov k téme „Územné 
plány zón v mestskej časti Petržalka a ÚPN Z Matador na 14.januára 2016 (štvrtok) o 16:00 h 
v zasadačke miestneho úradu MČ Petržalka na 8.posch. 
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2. J.Vasek predstavil prítomným členom komisie, na požiadanie p.poslankyne Hájkovej, 
zámer „Hromadné garáže - Digital park“, ktoré odd.ÚRaD v súčasnosti posudzuje ako zámer 
pre zisťovacie konanie EIA. 
3. Komisia bola informovaná o novej petícii za výstavbu HG Vavilovova. Vzhľadom na 
konštatovanie z minulého zasadnutia komisie (12.10.2015) k bodu č.16 a č.17 (Prítomní piati 
členovia komisie zobrali petíciu na vedomie a konštatovali, že komisia nie je príslušná na 
vybavenie predmetnej petície), komisia splnomocňuje odd.ÚRaD na spracovanie stanoviska 
k petícii. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní:  5                                                                                                                                         
za:   4                                                                                                                                                     
proti:   1       
zdržal sa:  0                                                                                                                       
Oddelenie ÚRaD je splnomocnené na vybavenie petície. 
 
 
 
Záver rokovania komisie: 17:10 hod. 
Zapísal: Ing. arch. Z. Kordošová 
Overil:   M. Jóna 


