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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 15.03.2017 
 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan Uhlár, 
PhD, Ing. Eduard Demel, JUDr. Milan  Vetrák,Jana Hrehorová,Ing. Jozef Vydra 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Hostia:  
 
Začiatok zasadnutia: 17,35 hod. 
Koniec zasadnutia: 18,15 hod. 
Miesto konania: Primaciálne námestie, Bratislava 
 
Program: 
1. Úvod  
2. Rôzne  

• Informácia z prezentácie k urbanistickému riešeniu areálu bývalej Artmedie, ktorá sa 
konala v rámci zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby 

• Spoločné akcie, ktoré sa konajú pre Petržalčanov (hlavne futbalové zápasy pre žiakov 
- Budatínska, Pankúchova), by sa mali zverejňovať či na www-stránkach Petržalky 
alebo v printových médiách. 

• Mnohé hracie prvky  na detských ihriskách sú už po dobe životnosti. Ako riešiť tento 
problém? Napríklad len hracie prvky s vysokomolekulárneho polyetylénu PE 
HMW  majú dobu životnosti maximálne 10 rokov 

• Informácia o prebiehaní rekonštrukcii školských areálov  
3.       Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil o 17,35 hod.  predseda p. Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a 
konštatoval uznášaniaschopnosť komisie.  
 
 
K bodu č. 2 -  Rôzne 
 

• Informácia z prezentácie k urbanistickému riešeniu areálu bývalej Artmedie, ktorá sa 
konala v rámci zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby pri Hlavnom meste Bratislava. 
Prítomných informovali p. Vydra, p. Hrehorova, p. Uhlár a p. Gaži ktorí sa zúčastnili 
prezentácie. Prítomných upozornil aj na pripomienky, ktoré boli vznesené 
prezentujúcim - investorom napr. : vybudovanie mohutného súboru budov, škôlky, 
bytov, administratívnych priestorov, prístaviska, sieťou verejných služieb, 
parkovacích miest, bazéna,   atď. Diskusia sa tiež otočila na rekonštrukciu Mánesovho 
námestia a rekonštrukcie stredných škôl (ktorú popisoval p. E Demel).  
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• Spoločné akcie, ktoré sa konajú pre Petržalčanov (hlavne futbalové zápasy pre žiakov 
- Budatínska, Pankúchova), by sa mali zverejňovať či na www-stránkach Petržalky 
alebo v printových médiách. 

• Predseda p. Gaži informoval prítomných o možnosti  poskytovať informácie 
o konajúcich sa turnajoch aj cez Petržalské noviny. Je potrebné, aby organizátor 
(škola, škôlka) požiadali PN o uverejnenie pozvánky na turnaj alebo zápas. 

• Mnohé hracie prvky  na detských ihriskách sú už po dobe životnosti. Ako riešiť tento 
problém? Napríklad len hracie prvky s vysokomolekulárneho polyetylénu PE 
HMW  majú dobu životnosti maximálne 10 rokov 
Predseda P. Gaži informoval, že hracie prvky, ktoré sa nachádzaj na detských 
ihriskách podľa vyjadrenia výrobcov, aj tie najviac odolné majú životnosť len 10 
rokov.  Mgr. Jecková informovala prítomných, že v Petržalke spravuje detské ihriská  
VPS-kam.p., ktorý vykonáva pravidelné revízie detských ihrísk. Požiada p.riaditeľa 
Füzeka o vyjadrenie, ako revízie fungujú a či revízia berie ohľad aj na krátku 
životnosť prvkov.  

• Informácia o prebiehaní rekonštrukcii školských areálov  
Mgr. Jecková informovala prítomných o plánovaných rekonštrukciách športovísk 
v areáloch ZŠ (ZŠ Černyševského – rekonštrukcia spevnenej plochy na exteriérové 
florbal. ihrisko a  ZŠ Nobel. nám. -  rekonštrukcia bežeckého oválu). 

• Ing. Demel informoval prítomných o stave materiálu o vysporiadaní pozemkov 
v areáloch stredných škôl.  
 

 
Záver 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 18,15hod. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 16.03.2017 
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