Zápisnica
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti
Bratislava-Petržalka konanej dňa 9. 12. 2015 a 14.10.2015
Prítomní:
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H., Ing. Jozef Vydra, Viera Bieliková, Ing. Eduard Demel, Bc.
Michal Demský.
Ospravedlnení:
Jana Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár
K účasti sa nevyjadrili:
JUDr. Milan Vetrák, Phd.
Tajomník:
Mgr. Jana Jecková, ospravedlnená za neučasť
Hostia:
Mgr. Anna Ramšáková, PhD.
9. 12. 2015
Začiatok zasadnutia: 17,30 hod.
Koniec zasadnutia: 19,10 hod.
Miesto konania: Vianočné trhy, Petržalka, nám. Republiky
14. 12. 2015
Začiatok zasadnutia: 17,30 hod.
Koniec zasadnutia: 18,55 hod.
Miesto konania: zasadačka na 8.poschodí MÚ, Kutlíkova 17, Petržalka
Program:
1. Úvod
2. Situácia v školstve
3. Spolufinancovanie terás
4. „Mesto Bratislava – status quo alebo trvalo udržateľný rozvoj?“
5. Zhodnotenie roka 2015
6. Diskusia
7. Záver
K bodu č. 1 - Úvod
Rokovanie komisie zahájil predseda p. Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a konštatoval
uznášaniaschopnosť komisie.
K bodu č. 2 – Situácia v školstve
Hosťom KIČ bola Mgr. Anna Ramšáková, PhD. učiteľka ZŠ slovenského a anglického jazyka
– diskusia o situácii v školstve, skúsenostiach, starostiach, predstavách, plánoch z pohľadu
radovej učiteľky.
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.
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K bodu č. 3 – Situácia v školstve
Prítomní členovia sa vyjadrili k situáciám terás vo svojom okolí a navrhli, aby k
zoznamu terás pripravených na opravy pribudla aj terasa na nám. Hraničiarov. Hlavným
dôvodom je zatekanie a najčastejšie využívanou terasou občanmi Petržalky
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.
K bodu č. 4 – „Mesto Bratislava – status quo alebo trvalo udržateľný rozvoj?“
Diskusia o medzinárodnej konferencii „Mesto Bratislava – status qou alebo trvalo udržateľný
rozvoj?“, ktorá sa konala 26. 11. 2015 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca
v Bratislave. Konferencia je súčasťou už 3-oj ročných názorových diskusií o inovatívnom
meste, aké bežne prebiehajú v zahraničí niekoľko desaťročí. Podstatou diskusií je riešenie
problémov, ktoré sa vyskytujú pri rôznych urbanistických štúdiách na rôznych miestach a
častiach urbanistických zón, plôch malého alebo veľkého rozsahu. Diskusia sa viedla
z pohľadu zahusťovania Petržalky ďalšími obytnými domami ako sú „Fuxová“ či „Petržalka
City II“ a výstavby malých „maringotiek“ na „zelenej lúke“ v blízkosti obytných domov. KIČ
reagoval aj na kritiku revitalizácie nám. Hraničiarov s týmto uznesením:
Uznesenie:“ KIČ je za to, aby sa vytvárali výhľadovo dlhodobejšie vizualizácie
urbanistických mikrozón otvorené pre širokú domácu laickú a odbornú verejnosť“
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu č.5. Zhodnotenie roka 2015
Všetci členovia si spätne pospomínali na jednotlivé komisie, v ktorých sa riešili
problematické body. Veľká diskusia sa „točila“ okolo Parkovacieho systému v Petržalke či
všeobecne Parkovacej politike.
Komisia kladne prijala informatívne stretnutie ohľadne cyklodráh za účasti
pracovníkov BSK, Hlavného mesta a MÚ Petržalky
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté.
K bodu č.6. Diskusia
Pán Ing. J. Vydra upozornil na slabú propagáciu Vianočných trhov v Petržalke.
Pán Mgr. E Demel rozvijal tému o politickej situácie na BSK a jej aktivitách v Petržalke
(stredné školstvo v Petržalke)
G. Gaži, navrhoval zaviesť automatické informačné ECHO pre verejnosť, ak by sa jednalo
o predaj, výmenu alebo akékoľvek odovzdanie pozemku mimoriadného významu (neskôr by
sa špecifikovalo) do akýchkoľvek súkromných rúk z toho dôvodu, aby sa poslanci či
verejnosť nedostávali k informáciám len náhodne ako to bolo v prípade Pečnianského lesa.
Diskusia sa ďalej viedla okolo novej plavárne a rekonštrukcií ZŠ a MŠ.
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K bodu č.6. Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H
predseda

Zapísal: G. Gaži, predseda KIČ
Dátum: 15.12. 2015
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