Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 18.02.2016
Začiatok komisie: 15:20 hod.
Prítomní poslanci členovia komisie:
M. Jóna – predseda, A. Hájková, I. Antošová, Ľ.Kačírek, L.Ovečková, J.Vydra, E.Pätoprstá
Neprítomní poslanci členovia komisie:
T.Mikuš,
Prítomní neposlanci členovia komisie:
B.Sepši, T.Schlosser
Prítomní hostia:
Mgr. Soňa Chanečková-riaditeľka Strediska soc.služieb Petržalka, J. Lukáček - vedúci FO,
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb
4. Zmena Štatútu k solidarite
5. Dodatok Štatútu k dočasnému parkovaniu
6. Návrh VZN o dočasnom parkovaní
7. Návrh na ďalší postup vo veci obstarávania ÚPN Z Matador
8. Obstaranie štúdie pešieho pohybu Petržalka-Háje
9. UŠ Južné mesto – zóna A
10. Parkovací dom DP III, Einsteinova
11. Bytový dom Starý Háj, Černyševského ulica (podklady z minulej komisie, vysvetlivky
priamo na komisii)
12. Rôzne
K bodu 1
Program zasadnutia komisie.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
0
Komisia schválila program zasadnutia.
K bodu 2
Bez pripomienok.
K bodu 3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa 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 uviedla Soňa Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych
služieb Petržalka
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Uznesenie č. 9:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložené Všeobecne záväzné
nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované
Strediskom sociálnych služieb Petržalka a zároveň odporúča miestnemu zastupiteľstvu
splnomocniť starostu vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka 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, 5/2015 a v
znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Petržalka, schváleného dňa
....2015 (v úplnom znení)
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 4
Stanovisko mestskej časti k návrhu zmeny Štatútu k solidarite predstavil členom komisie
vedúci FO J.Lukáček.
Uznesenie č. 10:
Komisia odporúča MZ schváliť stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu
dodatku Štatútu hlavného mesta SR.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 5
Návrh dodatku Štatútu k dočasnému parkovaniu predstavila členom komisie vedúca ÚRaD
Z.Kordošová.
Uznesenie č. 11:
Komisia berie na vedomie návrh dodatku štatútu s informáciou, že všetky pripomienky
k návrhu môžu členovia komisie posielať na adresu zuzana.kordosova@petrzalka.sk do
22.4.2016. Zároveň komisia požaduje informáciu zo zasadnutia RFSD k tomuto návrhu
dodatku Štatútu.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 6
Návrh VZN o dočasnom parkovaní predstavila členom komisie vedúca ÚRaD Z.Kordošová.
Uznesenie č. 12:
Komisia berie na vedomie návrh VZN o dočasnom parkovaní s informáciou, že všetky
pripomienky
k návrhu
môžu
členovia
komisie
posielať
na
adresu
zuzana.kordosova@petrzalka.sk do 22.4.2016. Zároveň komisia požaduje informáciu zo
zasadnutia RFSD k tomuto návrhu VZN.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 7
Bod programu „Návrh na ďalší postup vo veci obstarávania ÚPN Z Matador“ predseda
komisie stiahol z rokovania z odôvodnením, že pre tak dôležitý materiál požaduje zvolať
samostatnú komisiu ÚPVaD. Na tejto komisii by sa zároveň dohodla príprava na obstarávanie
ďalšieho ÚPN zóny.
Termín na zasadnutie komisie ÚPVaD je 02.05.2016 v pondelok o 15:00 v zasadačke na
8.poschodí v Technopole.
K bodu 8
Obstaranie štúdie pešieho pohybu Petržalka-Háje
Uznesenie č. 13:
Komisia berie na vedomie s pripomienkou, pripraviť štúdiu v takej podrobnosti, aby sa dala
využívať pre potreby celého miestneho úradu.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 9
UŠ Južné mesto – zóna A
Uznesenie č. 14:
Komisia žiada doplniť UŠ o nasledovné:
- dopravno-kapacitné posúdenie z lokality Lúky a Južné mesto zóna A, B, C aj
s prepojením na diaľnicu
- zabezpečiť stanovisko Odd.školstva a športu MÚ MČ Petržalka, či v území zóny
A bude potrebné umiestniť školské zariadenie
Hlasovanie:
Prítomní:
za:
proti:

8
8
0
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zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 10:
Parkovací dom DP III, Einsteinova
Uznesenie č. 15:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 11:
Investičný zámer bytový dom Starý Háj, Černyševského ulica bol po doplnení pripomienok
z predchádzajúcej komisie opätovne prerokovaný.
Uznesenie č. 16:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
6
proti:
1
zdržal sa:
1
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 12: Rôzne

Záver rokovania komisie: 17:30 hod.
Zapísala: Ing. arch. Z. Kordošová
Overil: M. Jóna
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