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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 30.01.2017 
 
 
Začiatok komisie: 15:10 hod. 
 
 
Prítomní poslanci členovia komisie:    
M.Jóna – predseda, I.Antošová, A.Hájková, Ľ.Kačírek, E.Pätoprstá, J.Vydra,  
Neprítomní poslanci: 
L.Ovečková, T.Mikuš 
Prítomní neposlanci členovia komisie:  
T.Schlosser, B.Sepši 
Prítomní hostia:   
J. Monsberger – Odd.školstva a športu,  
 
Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia 

4. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 13/2015 o 
školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

5. Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. 
septembra 2018 

6. Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava 
vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. 
septembra 2018 

7. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka 

8. PROJEKT PDN 123 ( vybudovanie novej ZUŠ, nového polyfunkčného objektu a   
doplnenie technického vybavenia farského kostola) 

9. Rôzne 
 
 
 
K bodu 1 
Program komisie ostal nezmenený a v navrhnutej podobe komisia hlasovala za program 
nasledovne: 
Hlasovanie:                                                                                                                                 
Prítomní:  6                                                                                                                                        
za:  6                                                                                                                                                       
proti:   0        
zdržal sa: 0                                                                                                                         
Komisia schválila program zasadnutia. 
 
K bodu 2 
Bez pripomienok. 
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K bodu 3  
Komisia prerokovala návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 
dieťa školského zariadenia. 
Pripomienka p.poslanca Vydru: požaduje, aby sa v návrhu VZN na rok 2018 uviedli výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa v materskej škole a v školskom zariadení aj 
dva roky spätne kvôli lepšiemu prehľadu. 
Uznesenie č. 1: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                          
za:  8                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0                                                                                                                      
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 4 
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 13/2015 o 
školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka. Materiál predstavil Juraj Monsberger z Oddelenia školstva a športu. 
Uznesenie č. 2: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                        
za:  8                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 5 
Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. 
septembra 2018. Materiál predstavil Juraj Monsberger z Oddelenia školstva a športu. 
Uznesenie č. 3: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                          
za:  8                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 6 
Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej 
súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2018. 
Materiál predstavil Juraj Monsberger z Oddelenia školstva a športu. 
Uznesenie č. 4: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                
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za:  8                                                                                                                                                       
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 7 
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Materiál predstavila Ing.arch.Kordošová. 
Z diskusie vyplynula požiadavka poslankyne Pätoprstej, aby niektoré pripomienky KLUBU 
ZZ NOVA KDS OLANO zo dňa 30.01.2017 boli zohľadnené v pripravovanom Štatúte fondu 
z poplatkov za rozvoj. 
Uznesenie č. 5: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                          
za:  8                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 8 
PROJEKT PDN 123.  K navrhovanému spôsobu dopravnej obsluhy investičného zámeru (zo 
Zadunajskej) vzišli tieto pripomienky: 

- Schlosser – priechod pre chodcov smerujúci k hlavnému vchodu do školy realizovať 
ako vyvýšený (na spomaľovači). 

- Schlosser – statická doprava vraj aj pre študentov podľa jeho prepočtu by mala mať 
ZUŠ cca 15 pm  

- Vydra – prístup, resp. príjazd k zásobovacej rampe ZŠ je aj  spredu  
Pripomienky preveríme a v prípade opodstatnenosti prenesieme do stanoviska k investičnému 
zámeru. 
Uznesenie č. 6: 
Komisia odporúča súhlasiť s aktualizovaným investičným zámerom a navrhnutým dopravným 
riešením. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                
za:  6                                                                                                                   
proti:  1         
zdržal sa: 1 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Rôzne: 

1. Poslanec Vydra sa pýtal, kedy bude skolaudovaná kruhová križovatka Južné mesto. 
Vznikajú tam neprehľadné dopravné situácie. 

Kolaudácia uvedenej križovatky prebehla ešte v decembri 2016, avšak musela byť 
prerušená z dôvodov chýbajúcich dokladov a zlého dopravného značenia. 
2. Poslankyňa Pätoprstá vzniesla požiadavku, aby sme sa na našej komisii zaoberali 

reklamnými stavbami. 
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Reklamné stavby podliehajú povoleniam v zmysle príslušných ustanovení stavebného 
zákona, je to prenesený výkon štátnej správy a spadá plne do kompetencie stavebného 
úradu. V prípade majetkových vecí je o nich kompetentná diskutovať najmä komisia 
majetková. 
3. Poslankyňa Pätoprstá upozornila na veľmi znečistenú Kopčiansku ulicu  a tiež 

cyklotrasu prechádzajúcu touto ulicou. 
V súvislosti s týmto problémom požiadala mestská časť listom hlavné mesto, aby 
vykonalo dozor nad komunikáciou Kopčianska, ako príslušný správca. Mesto listom 
odpovedalo, že na komunikácii nebude robiť dozor a nebude ju ani čistiť, pretože ju špinia 
autá vychádzajúce z vedľajšej komunikácie. 
 

 
 
 
Záver rokovania komisie: 16:30 hod. 
Zapísala: Ing. arch. Z. Kordošová 
Overil:   M. Jóna 


