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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 07.09.2016 

 

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, Ing,  Juraj Vydra 

 

Tajomník: 

Mgr. Jana Jecková 

 

Hostia:  

Ing. Julián Lukáček – FO 

Ing. arch. Jozef Vasek - ÚRaD 

Daniela Podolayová – BO 

Mgr. Betka Brozsová -ONsM 

Emeljanovová Daniela– OK 

Ing. Ján Karman – poslanec 

 

Začiatok zasadnutia: 17,30 hod. 

Koniec zasadnutia: 19, 24 hod. 

Miesto konania: zasadačka na 8.poschodí MÚ, Kutlíkova 17 

 

Program: 

1. Úvod  

2. Správa o plnení rozpočtu MČ  k 30.06.2016 

3. Návrh na úpravu rozpočtu  

4. Návrh na výpožičku  kamerového systému Hl. mesta pre potreby Okrskovej mestskej 

polície  v Petržalke 

5. Informácia  o plnení uznesenie MZ č. 205 z 28.06.2016 

6. Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy 

7. Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017 

8. Vyhodnotene 19. Ročníka Dni Petržalky 

9. Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 

10. Protidrogová prevencia - uzavretie školských areálov pre verejnosť v nočných 

hodinách. 

11. Rôzne 

12. Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil predseda p. Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a konštatoval 

uznášaniaschopnosť komisie.  

 

K bodu č. 2 -  Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 

 

Materiál predstavil vedúci  finančného oddelenia Ing. Julián Lukáček. Prítomných oboznámil 

s obsahom materiálu.  

 



2 

 

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 

z o b r a ť  n a  v e d o m i e 

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana 

Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel, Ing,  Juraj Vydra 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Materiál bol schválený.  

 

K bodu č. 3 -  Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 

 

Materiál predstavil vedúci  finančného oddelenia Ing. Julián 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 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s príjmami a výdavkami vo 

výške 31 067 885 €s nasledovnými úpravami: 

- zvýšenie bežných príjmov o 503 982 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 311 720 € 

- zníženie kapitálových príjmov o 144 702 € 

- zníženie kapitálových výdavkov o 1 657 095 € 

- zníženie príjmových finančných operácií o 1 704 655 €.  

 

Hlasovanie:  

Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana 

Hrehorová, PhD, Ing. Eduard Demel, Ing,  Juraj Vydra 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Mgr. Ivan Uhlár 

 

Materiál bol schválený.  

 

K bodu č. 4 - Návrh na výpožičku kamerového systému Hlavnému mestu Slovenskej 

republiky Bratislava pre potreby Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke 

 

Materiál predstavila  vedúca oddelenia ONsM Mgr. Alžbeta Brozsová. 

 

Uznesenie k bodu 4 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

schváliť 

výpožičku kamerového systému vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v celkovej nadobúdacej hodnote 24 787,12 €, ktorý je umiestnený na strechách a fasádach 

obytných domov na Vavilovovej 1, súpisné číslo 1143, Fedinovej 8, súpisné číslo 1111, 

Romanovej 1, súpisné číslo 1654 a Budatínskej 3, súpisné číslo 3139  Hlavnému mestu 

Slovenskej republiky pre potreby Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke v rámci 

plnenia prioritného cieľa mestskej časti „Podporiť rozšírenie kamerového systému a jeho 

priame napojenie na mestskú políciu“. 

 

Hlasovanie 
Za: 8 -RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana 

Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel, Ing. Juraj Vydra, JUDr. Milan Vetrák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Materiál bol schválený.  

 

K bodu č.5 - Informácia  o plnení uznesenie MZ č. 205 z 28.06.2016 

 

Materiál predstavil vedúca bytového oddelenia  Daniela Podolayová, ktorá podrobne 

vysvetlila všetky  vykonané úkony ohľadom plnenia predmetného uznesenia.  

 

Uznesenie k bodu 5 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie informačný materiál  

o plnení uznesenia MZ č. 205 z 28.06.2016. 

 

K bodu č. 6 - Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu 

hlavnéhomesta SR Bratislavy 

 

Materiál predstavil Ing. arch. Jozef Vasek z oddelenia územného rozvoja a dopravy 

a podrobne oboznámil prítomných s materiálom. 

 

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 

s ú h l a s i ť 

so spracovaným návrhom podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy tak, ako je uvedený v materiáli. 

 

Hlasovanie: 
Za: 4 -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Eduard Demel, Ing. Juraj 

Vydra 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 - Bc. Michal Demský, Jana Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár 

 

Materiál bol schválený. 
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Bod č. 7 Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017 

 

Materiál predstavila Daniela Emeljanovová z oddelenia kultúry.  

Prítomní  podporili projekt a iniciatívu oddelenia kultúry.  

 

Uznesenie k bodu 7 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie  poskytnutú informáciu o projekte.  

 

Bod č. 8 Vyhodnotene 19. Ročníka Dni Petržalky 

Materiál predstavila Daniela Emeljanovová z oddelenia kultúry.  

 

Uznesenie k bodu 8 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie  poskytnutú informáciu o akcii. 

 

Bod. č. 9 Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 

 

Materiál predstavil predkladateľ p. Ján Karman poslanec miestneho zastupiteľstva.  

P. Karman oboznámil prítomných o  navrhovanom zverejnení, ktoré by bolo formou tabuľky 

a aj s rozdelením podľa jednotlivých funkcií. Tak isto oboznámil prítomných, že v prípade, ak 

z právnej analýzy vyjde, že plat prednostu úradu nie je možné zverejniť, nakoľko nejde 

o volenú funkciu, tak materiál predloží bez návrhu na zverejnenie platu prednostu úradu. 

 

P. Demel, upozornil na to že prednosta úradu je zamestnanec a nie je to volená funkcia 

a rovno navrhol zmenu uznesenia tak, že  z materiálu vylúčil slová:„prednostu mestskej časti“ 

 

Hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu p. Demela: 

Za: 4 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Ing. Eduard 

Demel,  

Proti: 0 

Zdržal sa: Jana Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Juraj Vydra, JUDr. Milan Vetrák 

 

Pozmeňovací návrh  uznesenia o podmienku doplnenia materiálu o právne stanovisko: 

 

Za: 3 -JUDr. Milan Vetrák, Ing. Juraj Vydra, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 

Proti: 3- Mgr. Viera Bieliková, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 

Zdržal sa: 2 -Jana Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, 

 

Hlasovanie k materiálu: 

 

Uznesenie k bodu 9 

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  

uznesenie v znení: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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A. deklaruje  

záujem zvýšiť transparentnosť  a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava- 

-Petržalka 

B. žiada  

prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v sekcii, ktorej odkaz sa bude nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového sídla 

informácie o mzde, plate, odmene alebo platových pomeroch a ďalších finančných 

náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, 

zástupcu starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom 

súbore vo formáte uvedenom v § 19 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. 

z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, 

a to v rozsahu: 

a) titul, meno, priezvisko, 

b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie a 

deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 

c) celková mzda, plat, odmena alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 

priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti. 

      T: trvale od 1.10.2016 

     Termín kontroly: polročne, od 1.10.2016 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 - JUDr. Milan Vetrák M.P.H, Jana Hrehorová,  PhD, Ing,  Juraj Vydra, Mgr. Ivan Uhlár 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 -RNDr. Gabriel Gaži, Viera Bieliková, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 

 

Materiál nebol schválený.  

 

Bod č. 10  

Protidrogová prevencia - uzavretie školských areálov pre verejnosť v nočných hodinách. 

 

P. Gaži informoval prítomných o problémoch, ktoré sa vyskytujú v areáloch škôl v nočných 

hodinách. Problematika sa otvorila po stretnutí, ktoré mal p. Gaži s riaditeľmi ZŠ v Petržalke 

na tému: „Prevencia proti drogám a omamným látkam na ZŠ“. Navrhol, aby sa tieto problémy 

v areáloch škôl riešili buď zavretím reálov v nočných hodinách napr. 22,00-5,00 alebo 

určeným prevádzkových poriadkov do jednotlivých areálov. Prítomní následne diskutovali vo 

všeobecnosti o problémoch nie len areálov základných škola, ale po upozornení p. Demela aj 

o problematike areálov stredných škôl. 

 

Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 19,24 hod. 

  

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 

         Predseda, v.r. 

Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 

Dátum: 09.09.2016 

 


