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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 05.04.2017 
 

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: 19,00 hod. 
Miesto konania: Primaciálne námestie, Bratislava 
 
Program: 

1. Úvod  
2. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady 
3. Návrh na novelu VZN o dotáciách 
4. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl.m. SR Bratislavy – procesné opatrovníctvo 
5. Fond rozvoja 
6. Návrh na opravu uznesenia č. 101/2015 zo dňa 22.09.2015 
7. Návrh na opravu uznesenia č. 155/2016 zo dňa 15.03.2016 
8. Začatie obstarávania UPN Z SJK 
9. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015 
10. Rôzne  

- areály pre voľný výbeh psov. 
     11.  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 -  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa  mení a dopĺňa  
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb 
a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
 
Materiál predstavil riaditeľka  Strediska sociálnych služieb Bratislava, následne zodpovedala 
otázky prítomných.  
 
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 
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schváliť 

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa  mení a dopĺňa  VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 
služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
 
 
Hlasovanie:  
Za: 5 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan 
Uhlár, PhD, Jana Hrehorová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený.  
 
 
K bodu č. 3 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Materiál predstavil zástupca starostu p. Radosa, vysvetlil prítomným dôvody zmeny VZN. 
Záujem bol aj čo najviac znížiť dopad na obyvateľov, ktoré žiadajú o dotáciu. 
 
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 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 
2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie:  
Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan 
Uhlár, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra; Ing. Eduard Demel 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 4 - Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy -  procesné opatrovníctvo 
 
Materiál predstavila Mgr. Jana Guľová z oddelenia sociálnych vecí, následne zodpovedala 
otázkam prítomných. 
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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 ú h l a s i ť 
 
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a to vo veci 
pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného 
opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku 
a Správneho súdneho poriadku.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan 
Uhlár, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra;  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený.  
 
 
K bodu č. 5 Návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-
Petržalka, Rady fondu rozvoja a návrh na voľbu členov Rady fondu rozvoja 
 
Materiál predstavil  Ing. Július Lukáček, vedúci finančného oddelenia.  
P.Uhlár navrhol zmenu v uznesení v bode dva určiť presný počet poslancov a nie len 
predsedov poslanec. klubov a odborným zamestnancom úradu dať len odborný poradný hlas, 
bez možnosti hlasovania.  
 
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 
 
1) schváliť 
 

a)  vytvorenie mimorozpočtového Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 
b)  vytvorenie Rady fondu rozvoja 

 
2) zvoliť členov Rady fondu rozvoja 
 

a)  7 členov s rozhodujúcim hlasovacím právom,  v zložení 6 poslancov miestneho 
zastupiteľstva schválených miestnym zastupiteľstvom a starostu mestskej časti 
(prípadne ním povereného zástupcu)  
 

b) odborní zamestnanci miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka bez 
hlasovacieho práva 
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3) poveriť  
 
Radu fondu rozvoja vypracovaním Štatútu fondu rozvoja a jeho predložením na najbližšie 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Hlasovanie:  
Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan 
Uhlár, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra; Ing. Eduard Demel 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený so zmenou uznesenia v bode 2. 
 
K bodu č. 6 Návrh na opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 101/2015 zo dňa 22.09.2015 
 
Materiál predstavila Mgr. Alžbeta Brozsová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
Prítomní boli oboznámení s dôvodmi opravy uznesenia.   
 
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 
 
opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 101/2015 zo 
dňa 22.09.2015 v časti doba nájmu nasledovne: 
pondelok až piatok od:   17,00 hod.  – 19,00 hod. 
streda od: 16,00 hod. – 18,00 hod.  
ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené.  

 
Hlasovanie:  
Za: 5 - Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, , Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra; Ing. 
Eduard Demel 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Ivan Uhlár, PhD 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 7  Návrh na opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 155/2016 zo dňa 15.03.2016 
 
Materiál predstavila Mgr. Alžbeta Brozsová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
Prítomní boli oboznámení s dôvodmi opravy uznesenia.   
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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 
 

schváliť 
 
opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 155/2016 zo 
dňa 15.03.2016  v časti: 
úhrada za služby a energie predstavuje sumu vo výške  4 742,40 €/rok, čo celkovo predstavuje 
sumu  7 860,70 €/rok (nájom 3 118,30€| + energie 4 742,40€). 

ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené.  
 

Hlasovanie:  
Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal 
Demský, , Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra; Ing. Eduard Demel 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0    
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 8  Začatie obstarávania územného plánu zóny „Sad Janka Kráľa“ 
 
Materiál predstavila Ing. art. Zuzana Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja 
a dopravy. Prítomný boli oboznámení s informáciám ohľadom územného plánu zóny, P. 
Vydra doplnil a prítomným na mape informovala aj o ďalších záujmoch na susedných 
územiach.   Následne vznikla diskusia o efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov na 
územný plán zóny na  predmetnej ploche.  
 
Uznesenie k bodu 8 
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 
 
začatie obstarávania územného plánu zóny „Sad Janka Kráľa“ 
 
Hlasovanie:  
Za: 0  
Proti: 3 -  Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel 
Zdržal sa: 4 -   RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Bc. Michal Demský,  Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra 
 
Materiál nebol schválený.  
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K bodu č. 9  Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015 
 

P. Radosa oznámil prítomným informácie o dotáciách. Ak by mali prítomní nejaké 
dotazy alebo otázky, nech sa na neho obrátia s tým, že on ich dotazy alebo zistenia pošle 
komisií, ktorá bude o tej dotácií rokovať.  
 
 
K bodu 10 Rôzne 
 

Predseda komisie p. Gaži informoval prítomných o problémoch s voľným pohybom 
psov.  Mgr. Jecková informovala, že MČ sa snaží každý rok vybudovať oplotený výbeh pre 
psov, ktorý umožňuje sa voľne vybehať psom, a zároveň ich informovala, že akurát je 
v schvaľovaní zákon o psoch, ktorý rieši  zákaz voleného pohybu psom v intraviláne obce.  
 
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
 

 
 
Záver 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 19,00 hod. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 07.04.2017 
         

 

 

 
 


