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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 15.06.2016  
 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana Hrehorová 
Mgr. Ivan Uhlár, JUDr. Milan  Vetrák, PhD, Ing. Eduard Demel 
 
Ospravedlnený: Ing. Jozef Vydra  
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Hostia:  
Ing. Julián Lukáček – FO 
Mgr. Veronika Redechová – OŠaŠ 
JUDr. Emil Chlebec – ref. predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností 
Daniela Podolayová – BO 
Ing. Lenka Špodová – OŽP 
Mgr. Ing. Michal Radosa – zástupca starostu 
 
Začiatok zasadnutia: 17,30 hod. 
Koniec zasadnutia: 19, 06 hod. 
Miesto konania: zasadačka na 8.poschodí MÚ, Kutlíkova 17 
 
Program: 

1. Úvod  
2. Stanovisko MČ k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
3. Záverečný účet  
4. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 13/2015 o školských obvodoch 
5. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2015 zo o poskytovaní nenávratného 

finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách  
6. Stanovisko  k návrhu VZN Hl. mesta o používaní pyrotechnických výrobkov na území 

Hl. mesta  
7. Informácia o postupe MČ pri prevode vlastníctva obecných bytov  do osobného 

vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne obchodnou verejnou súťažou 
8. Návrhy verejných priestranstiev na rekonštrukciu  
9. Rôzne 
10. Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil predseda p. Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a konštatoval 
uznášaniaschopnosť komisie.  
 
K bodu č. 2 -  Stanovisko k  návrhu k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o 
nakladaní s  komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
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s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR  
Bratislavy v znení neskorších predpisov 
 
Materiál predstavila Ing. Lenka Špodová z oddelenia životného prostredia. Prítomných 
oboznámila s najzávažnejších pripomienkach k návrhu VZN.  
Komisia sa informovala  o rôznych spôsoboch separácie odpadu ako napr,. oleje, tonery 
z tlačiarní a podobne.  
 
Uznesenie k bodu 2 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
o d p o r ú č a 

 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

s c h v á l i ť 
 
stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o nakladaní s  komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov s pripomienkami 
 
Hlasovanie:  
Za: 6  - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana 
Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 3 -  Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-
Petržalka za rok 2015 
 
Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia. P. Lukáček. 
 
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 
 

s c h v á l i ť  
 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 bez výhrad. 
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 
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- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 
1 972 415,09 € 
- záporný zostatok finančných operácií vo výške 487 739,82 €. 
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2015 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný 
zostatok finančných operácií v sume 487 739,82 € a nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
poskytnuté v roku 2015 v sume 522 520,97 € do: 
- Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 920 541,94 € 
- Konta zelene mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 41 612,36 €. 
4. Použitie prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2015 na 
kapitálové výdavky a použitie ostatných peňažných mimorozpočtových fondov podľa ich 
účelu. 
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 
k 31.12.2015 – vykázanú stratu vo výške 11 822,03 € vysporiadať na ťarchu účtu 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana 
Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 4 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka  č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Materiál predstavila  vedúca oddelenia OŠaŠ  Mgr. Veronika Redechová. 
 
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 
 

s c h v á l i ť  
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 
1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie  
Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana 
Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 5 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka  č. 6/2015 zo  dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného 
príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách 
 
Materiál predstavil zástupca starostu Mgr. Ing. Michal Radosa  
 
Uznesenie k bodu 5 
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 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 zo dňa 
22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách. 
Hlasovanie: 
Za:  6 -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana 
Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel, 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený 
 
K bodu č. 6 - Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného 
mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Materiál predstavil vedúci  referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností 
finančného oddelenia JUDr. Chlebec 
 
Uznesenie k bodu 6 
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 
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súhlasné stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
Za:  7 -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana 
Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel, JUDr. Milan  Vetrák, PhD 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený 
 
Bod č. 7 Informácia o postupe mestskej časti Bratislava-Petržalka pri prevode 
vlastníctva obecných bytov do osobného vlastníctva formou dobrovoľnej dražby 
prípadne obchodnou verejnou súťažou 
 
Materiál predstavila vedúca  bytového oddelenia pani Podolayová.  
 
Prítomní následne diskutovali o problematike bytov a zhodli sa, že materiál v dôvodovej časti 
bude treba ešte viacej rozpracovať napr. o informácie o počtoch bytov, počet exekúcií za rok 
a postupe do budúcna.  
 
Uznesenie k bodu 7 
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 doplnení dôvodovej časti 
schváliť 

 
informáciu o postupe mestskej časti Bratislava-Petržalka pri prevode vlastníctva obecných 
bytov do osobného vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne obchodnou verejnou 
súťažou. 
Hlasovanie: 
Za:  7 -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana 
Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel, JUDr. Milan  Vetrák, PhD 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený 
 

Bod č. 8 Návrhy verejných priestranstiev na rekonštrukciu  

Materiál predstavila vedúca  oddelenia projektového riadenia Mgr. Jana Jecková.  
 
Prítomní následne diskutovali o rekonštrukciách verejných priestranstiev, pravidlách výberu 
plôch na rekonštrukciu  a predstavili svoje názory na  navrhované rekonštrukcie.   
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Hlasovanie: 
1. Nobelovo námestie – 0 
2. Šrobárovo námestie – 0 
3. Parčík oproti Pen Gymu na Wolkrovej ulici – 4 
4. Parkové úpravy Gessayova ul.  – 0 
5. Rekonštrukcia parku na Námestí republiky – 0 
6. Rekonštrukcia vnútroblokov na Šustekovej ul.  - 3 
  
P. Jecková informovala o následnom postupe riešenia rekonštrukcie vybraných rekonštrukcií 
parčíku na Wolkrovej a vnútrobloku na Šustekovej. 
 
Bod. č. 9 Rôzne 
 
P. Gaži informoval prítomných o konferencii STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKA, ktorá sa uskutoční  17. júna 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v Bratislave 
 
Bod č. 10 Záver 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 19,06  hod. 
 
         
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 15.06.2016 
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