
1 
 

Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 30.11.2016 
 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan Uhlár, 
PhD, Ing. Eduard Demel, JUDr. Milan  Vetrák, Ing. Jozef Vydra 
 
Ospravedlnená: 
Jana Hrehorová 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Hostia:  
Ing. Julián Lukáček – finančné oddelenie 
Ing. arch. Zuzana Kordošová – oddelenie ÚRaD 
 
Začiatok zasadnutia: 17,43 hod. 
Koniec zasadnutia: 19, 07 hod. 
Miesto konania: zasadačka na 8.poschodí MÚ, Kutlíkova 17 
 
Program: 

1. Úvod  
2. Návrh rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s výhľadom do roku 

2019 
3. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní a pripomienky mestskej časti k návrhu 
VZN o dočasnom parkovaní 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka                                             
o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

5. Prevádzkový poriadok školských areálov 
6.  Rôzne 
7.  Záver 
 

K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil o 17,43 hod.  predseda p. Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a 
konštatoval uznášaniaschopnosť komisie. Predseda uviedol, že bod 5 ako predkladateľ 
sťahuje z programu a bude o ňom informovať v bode Rôzne. 
 
K bodu č. 2 - Návrh rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s 
výhľadom do roku 2019 

   
Materiál predstavil vedúci  finančného oddelenia Ing. Julián Lukáček. Prítomných oboznámil 
s obsahom materiálu. Následne prítomní diskutovali o rozpočte, p. Uhlár zniesol podnet, že 
opätovne neboli DK ZH pridelené finančné prostriedky na opravu strechy. P. Gaži  uviedol, 
že pri informovaní o rozpočte treba uvádzať aj jeho náväznosť na schválený PHSR. 
 
Uznesenie k bodu 2 
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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 

s c h v á l i ť 
a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s príjmami v čiastke 
33 773 571 EUR a výdavkami v čiastke 33 773 571 EUR 
b) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové 
opatrenia na rok 2017 : 
1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo 
štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na 
konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov 
2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy 
3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR 
a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR, 
4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti 
alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR 
z o b r a ť n a v e d o m i e 
a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 a 2019 
b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s výhľadom do roku 2019. 
 
Hlasovanie:  
Za: 5  - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan 
Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel, 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2   - JUDr. Milan  Vetrák; Ing,  Jozef Vydra 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 3 -  Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní a pripomienky mestskej časti 
k návrhu VZN o dočasnom parkovaní 
 
Materiál predstavila vedúca  oddelenia územného rozvoja a dopravy Ing. arch. Zuzana 
Kordošová.  Prítomní sa zaujímali najmä o prerozdelenie výnosov zo sankcií a financovaní 
MsP. P. Kordošová vyzvala prítomných, aby  jej na e-mail. zasielali pripomienky k materiálu. 
 
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 
 

a)  n e s ú h l a s i ť   s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým 
sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu za predpokladu rešpektovania 
pripomienok 

 
Hlasovanie:  
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Za: 6  - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan 
Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel, Ing.  Jozef Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 - JUDr. Milan  Vetrák 
 
Materiál nebol schválený.  
 
 

b) s c h v á l i ť  pripomienky k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 
parkovaní  po zapracovaní vznesených pripomienok. 

 
Hlasovanie:  
Za: 7  - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan 
Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel, Ing.  Jozef Vydra; JUDr. Milan  Vetrák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka                                                                                            
o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Materiál predstavila vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy Ing. arch. Zuzana 
Kordošová. Uviedla, že ide o úplne prvé VZN tohto charakteru a preto by bola veľmi rada, 
aby sa prítomní k nemu vyjadrili popríp. ho pripomienkovali. P. Vetrák sa informoval, či 
náhodou hl. mesto nepripravuje tak isto VZN o miestnom poplatku.  
 
Uznesenie k bodu 4 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
berie na vedomie  

 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie 
Za: 5  - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Ing. Eduard 
Demel, Ing.  Jozef Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2  - Mgr. Ivan Uhlár, JUDr. Milan  Vetrák 
 
Materiál bol schválený.  
 
Bod č. 6 Rôzne 
P. Gaži informoval o príprave prevádzkových poriadkov, ktoré budú umiestnené pri vstupoch 
do areálov škôl. Nejde o prípravu jedného všeobecného poriadku, ale v každom areály bude 
pripravený poriadok s ohľadom na charakter areálu (prítomnosť alebo neprítomnosť rôznych 
športovísk). 
P. Demel informoval prítomných o stave materiálu týkajúceho sa majetkového vysporiadania  
areálov stredných škôl. 
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P. Vetrák sa informoval o stave revitalizácie vybraných verejných priestranstiev. P. Jecková 
informovala prítomných, že úpravu verejného priestranstva na Wolkrovej bude riešiť 
oddelenie životného prostredia v rámci svojho rozpočtu a rekonštrukciu vnútrobloku na 
Šustekovej ulici rieši v spolupráci s odbornými oddeleniami MÚ.  
 
Prítomný sa dohodli, že decembrové stretnutie komisie investičných vecí sa bude konať 
14.12.2016 (streda) o 17,30 hod.  na Petržalských vianočných trhoch. 
 
Záver 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 19,07 hod. 
 
         
 
 
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 01.12.2016 
 

         

 

 

 


