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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 03.04.2017 
 
 
Začiatok komisie: 15:15 hod. 
 
 
Prítomní poslanci členovia komisie:    
M.Jóna – predseda, I.Antošová, A.Hájková, Ľ.Kačírek, E.Pätoprstá, J.Vydra, L.Ovečková  
Neprítomní poslanci: 
T.Mikuš 
Prítomní neposlanci členovia komisie:  
T.Schlosser, B.Sepši 
Prítomní hostia:   
Soňa Chanečková-riaditeľka SSS, Jana Guľová-Odd.sociálnych vecí, Betka Broszová-vedúca 
Odd.NsM, Julo Lukáček-vedúci Odd.finančného, Michal Radosa-zástupca starostu 
 
Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 
2. Kontrola uznesení 
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 

4. Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy 

5. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady 
6. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík vodácky klub 
7. Štatút Fondu miestneho poplatku za  rozvoj  
8. Začatie obstarávania Územného plánu zóny „Sad Janka Kráľa“ 
9. Urbanistická štúdia Panónska-Dolnozemská, návrh 
10. Samoobslužná predajňa FARMFOODS, Panónska cesta 
11. Montovaná typizovaná predajňová bunka, Bzovícka ulica 
12. Gercenova ulica, 6.stavba 
13. Apartmánový dom, Betliarska ulica 
14. Informácia o návrhu nového dopravného značenia pre vyhradené parkovanie 
15. Rôzne 

 
 
 
K bodu 1 
Program komisie v navrhnutej podobe komisia odhlasovala nasledovne: 
Hlasovanie:                                                                                                                                 
Prítomní:  7                                                                                                                                        
za:  7                                                                                                                                                       
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 č. 7/2015 o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál odprezentoval 
zástupca starostu Michal Radosa. 
Uznesenie č. 7: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                         
za:  6                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 1                                                                                                                      
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 4 
Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 8: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu súhlasiť 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:                                                                                                                              
Prítomní: 6                                                                                                                                       
za:  6                                                                                                                          
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 5 
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady predstavila riaditeľka strediska 
sociálnych služieb p.Chanečková. 
Uznesenie č. 9: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložené VZN. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                          
za:  7                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 6 
Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík vodácky klub predstavila 
Betka Broszová, vedúca Odd.NsM. 
Uznesenie č. 10: 
Komisia odporúča nájom na 20 rokov, pre celý areál a MČ si vyhradzuje právo stanoviť 
otváracie hodiny areálu cez víkendy pre návštevníkov. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                          
za:  4                                                                                                                                 
proti:  3         
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zdržal sa: 1 
Uznesenie nebolo schválené. 
Uznesenie č. 11: 
Komisia berie na vedomie informáciu o dlhodobom prenájme pozemkov. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                
za:  7                                                                                                                                                       
proti:  0         
zdržal sa: 1 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 7 
Štatút Fondu miestneho poplatku za rozvoj predstavil Julián Lukáček, vedúci FO. 
Uznesenie č. 12: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  
1) schváliť 
a) vytvorenie mimorozpočtového Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 
b) vytvorenie Rady fondu rozvoja 
2) zvoliť členov Rady fondu rozvoja 
3) poveriť Radu fondu rozvoja vypracovaním Štatútu fondu rozvoja a jeho predložením na 
najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                
za:  7                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 8 
Začatie obstarávania Územného plánu zóny „Sad Janka Kráľa“ 
Uznesenie č. 13: 
Komisia neodporúča začať obstarávať zónu „Sad Janka Kráľa“ a žiada zmeniť hranice 
riešeného územia. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                
za:  8                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 9 
Urbanistickú štúdiu Panónska-Dolnozemská odprezentoval arch.Mezovský, spoločnosť 
APROX. Účasť na komisii mali odhlasovanú aj obyvatelia Lúk VII a VIII, ktorí prišli 
vyjadriť nesúhlas s predstavovanou štúdiou. 
 
Uznesenie č.14: 
Komisia neodporúča súhlasiť s návrhom urbanistickej štúdie. 
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Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 9                                                                                                                                          
za:  9                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 10 
Samoobslužná predajňa FARMFOODS, Panónska cesta. 
Uznesenie č.15: 
Komisia neodporúča súhlasiť s navrhovaným investičným zámerom. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                
za:  6                                                                                                                                                       
proti:  1         
zdržal sa: 1 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 11 
Montovaná typizovaná predajňová bunka, Bzovícka ulica.  
V tomto bode programu boli prítomní obyvatelia Lúk VII a VIII, ktorí prišli vyjadriť nesúhlas 
s umiestnením predajňovej buňky a odporúčanie, aby si investorka predmetnú prevádzku 
integrovala do existujúcich priestorov objektu. 
Uznesenie č.16: 
Komisia neodporúča súhlasiť s navrhovaným investičným zámerom. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 9                                                                                                                                
za:  7                                                                                                                                 
proti:  1         
zdržal sa: 1 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 12 
Gercenova ulica, 6.stavba 
Uznesenie č.17: 
Komisia odporúča súhlasiť s navrhovaným investičným zámerom. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                          
za:  4                                                                                                                                 
proti:  2         
zdržal sa: 1 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Po tomto hlasovaní sa vrátila do miestnosti, v ktorej zasadala komisia, p.poslankyňa 
Ovečková, ktorá nehlasovala, ale pred odchodom vyjadrila ústne svoje stanovisko 
k investičnému zámeru. Vzhľadom k tomu žiadala opätovné hlasovanie, ktoré jej bolo 
hlasovaním schválené.  
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Opätovné hlasovanie s rovnakým uznesením: 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                 
za:  4                                                                                                                                                       
proti:  3         
zdržal sa: 1 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
K bodu 13 
Apartmánový dom, Betliarska ulica 
Na základe dohody s predsedom komisie tento bod programu vypúšťame zo zápisnice 
a investičný zámer bude opätovne prerokovaný na ďalšej komisii ÚPVaD. 
Dôvod: komisia hlasovala za nesúhlas s investičným zámerom napriek tomu, že je 
v súlade s platným územným plánom. Komisia neuviedla dôvody svojho nesúhlasu. 
 
K bodu 14 
Informácia o návrhu nového dopravného značenia pre vyhradené parkovanie 
Uznesenie č.18: 
Komisia odporúča súhlasiť s navrhovaným riešením. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                
za:  8                                                                                                                  
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Rôzne 
 
 
 
Záver rokovania komisie: 17:30 hod. 
Zapísala: Ing. arch. Z. Kordošová 
Overil:   M. Jóna 


