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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 20.04.2016  
 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, 
Jana Hrehorová 
 
Ospravedlnení: 
Mgr. Ivan Uhlár, JUDr. Milan  Vetrák, PhD, Ing. Eduard Demel 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Hostia:  
Ing. Julián Lukáček – FO 
Ing. arch. Zuzana Kordošová – ÚRaD 
Sona Chanečková – SSS Petržalka 
 
Začiatok zasadnutia: 17,30 hod. 
Koniec zasadnutia: 18,59 hod. 
Miesto konania: zasadačka na 7.poschodí MÚ, Kutlíkova 17 
 
Program: 

1. Úvod  
2. VZN o poskytovaní sociálnych služieb 
3. Stanovisko k VZN hlavného  mesta k parkovaniu 
4. Návrh dodatku štatútu o dočasnom parkovaní 
5. Zmena štatútu hl. mesta k solidarite  
6. Rôzne 
7. Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil predseda p. Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a konštatoval 
uznášaniaschopnosť komisie.  
 
 
K bodu č. 2 -  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. 
 
Materiál predstavila riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka p. Soňa Chanečková.  
 
P. Bielková sa opýtala na výšky ostaných platieb klientov SSS a dôvody navýšenia poplatkov.  
Uznesenie k bodu 2 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
o d p o r ú č a 
 

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, 5/2015  a v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Petržalka, schváleného dňa 
....2015 (v úplnom znení) 

 
Hlasovanie:  
Za: 5 -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal 
Demský, Jana Hrehorová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 3 -  Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného 
mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady 
za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej 
zaplatenia. 
 
Materiál predstavila  vedúca oddelenia ÚRaD Ing. arch. Zuzana Kordošová. 
Požiadala prítomných, aby do piatku (22.04.2016) zasielali pripomienky k VZN a Stanovisku 
na jej adresu zuzana.kordosova@petrzalka.sk. 
V rámci diskusie p. Vydra prečítal pripomienky klubu k VZN a Stanovisku.   P. Bieliková 
uviedla, že najskôr ako chce hlavné mesto vyberať poplatky malo by  opraviť cesty, nakoľko 
sú vo veľmi zlom technickom stave.  P. Gaži vyjadril obavu, že dočasné parkovanie môže byť 
na úkor rezidentných miest, 10 % dočasného parkovania môže byť veľa.  
 
Uznesenie k bodu 3 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
o d p o r ú č a 

 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

po zapracovaní pripomienok  
s c h v á l i ť  
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stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 
na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia s pripomienkami. 
 
Hlasovanie:  
Za: 4-  , Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana Hrehorová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H (dôvod - materiál je dosť všeobecný) 
 
Materiál bol schválený.  
 
 
K bodu č. 4 - Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 
parkovaní 
 
Materiál predstavila  vedúca oddelenia ÚRaD Ing. arch. Zuzana Kordošová. 
V rámci diskusie p. Kordošová odpovedala na otázky prítomných. 
 
Uznesenie k bodu 4 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
o d p o r ú č a 

 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

po zapracovaní pripomienok  
s c h v á l i ť  

 
pripomienky k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú 
články 73, 74 a 91 Štatútu. 
 
 Hlasovanie: 
Za: 4- Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana Hrehorová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H (dôvod – materiál je dosť všeobecný) 
 
Materiál bol schválený.  
 
 
K bodu č.5 - Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta  SR Bratislavy - solidarita 
 
Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia. P. Lukáček. 
 
V rámci diskusie odpovedal na otázky prítomných o výške doteraz platenej solidarite, ktorá 
bola  3% čo je 2 380 000 €, pre Petržalku to predstavovalo cca 738 000 €.  
 
Uznesenie k bodu 5 
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Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť 
 
Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
Hlasovanie: 
Za: 5 -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal 
Demský, Jana Hrehorová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený 
 
 
Bod č. 6 – Rôzne 
 
 -    predseda upozornil na možnosť nahlásiť návrhy osadenia lavičiek,  

- p. Vydra informoval prítomných o výsledku šetrenia generálnej prokuratúry na 
činnosť NKÚ,  
- p. Hrehorová informovala o vhodnom pozemku na vstavbu ihriska pre 
hendikepované deti a to na Blagoevovej ulici 10-12.  V blízkosti sa nachádza aj 
centrum pre hendikepované deti Baobab. P. Jecková požiadala o zaslanie podkladov za 
účelom získania informácie, či je  na tomto pozemku možné túto investíciu, ktorú 
máme aj v PHSR zrealizovať,   
- p. Vydra sa pýtal na možnosti orezu stromov a na postreky pagaštanov,   
- p. Hrehorová sa informovala o odpade v kontajnerovom stanovišti na Znievskej ulici  

 
 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 18,59 hod. 
 
         
 
 
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda  v.r. 
 

Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 21.04.2016 
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