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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 14.06.2017 
 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, JUDr. Milan  
Vetrák, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra 
 
Ospravedlnení: Bc. Michal Demský; Ing. Eduard Demel, 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková  
 
Hostia:  
 
Začiatok zasadnutia: 17,35 hod. 
Koniec zasadnutia: 19,00 hod. 
Miesto konania: zasadačka MÚ na 7. poschodí 
Program: 

1. Úvod  
2. Záverečný účet, finančné vysporiadanie a vyhodnotenie prioritných cieľov za rok 

2016 
3. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017 
4. Návrh novely VZN o poskytovaní soc. služieb (prepravná služba) 
5. Návrh  Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná služba) 
6. Návrh  Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka 

(prepravná služba) 
7. Stanovisko MČ k návrhu VZN hlavného mesta o zeleni 

8. Rôzne 
9. 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 -  Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-
Petržalka za rok 2016. 
 
Materiál predstavil  Ing. Július Lukáček, vedúci finančného oddelenia.  
 
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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s c h v á l i ť 

 
1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 bez výhrad. 
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 
- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 
1 713 731,80 € 
- záporný zostatok finančných operácií vo výške 59 373,58 €. 
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2016 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný 
zostatok finančných operácií v sume 59 373,58 € a o nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky poskytnuté v roku 2016 v sume 206 037,27 € do Rezervného fondu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka v sume 1 448 320,95 €. 
4. Použitie prostriedkov peňažných mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava- 
Petržalka v roku 2016 podľa ich účelu. 
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 
k 31.12.2016 – vykázaný zisk vo výške 16 702,76 € 
- použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období v čiastke 
15 407,41 €. 
- ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu v čiastke 1 295,35 €. 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, JUDr. 
Milan  Vetrák, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený.  
 
 
K bodu č. 3 - Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
 

Materiál predstavil  Ing. Július Lukáček, vedúci finančného oddelenia.  
 
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 
 
návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
1. zvýšenie bežných príjmov o 150 618 € 
2. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 188 199 € 
3. zvýšenie bežných výdavkov o 281 648 €   
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4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 998 512 € 
5. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 58 657 € 
 
 
Hlasovanie:  
Za: 5 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, JUDr. 
Milan  Vetrák, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra  
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 – Mgr. Ivan Uhlár, PhD (dôvod: neefektívne využívanie finančných zdrojov 
VPS-kou) 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za 
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
 

Materiál predstavil riaditeľka  Strediska sociálnych služieb Bratislava. 
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 

1. s ch v á l i ť  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  

 
2. splnomocniť    s t a r o s t u 

 

vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 
sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014,  VZN č.5/2015, VZN č. 
2/2016 , VZN č.6/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–
Petržalka, schváleného dňa 27.06.2017 (v úplnom znení), 

 
Hlasovanie:  
Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, JUDr. 
Milan  Vetrák, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený.  
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K bodu č. 5 Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka. 
 

Materiál predstavil riaditeľka  Strediska sociálnych služieb Bratislava, následne 
zodpovedala otázky prítomných. P. Uhlár upozornil na výšku finančných nákladov za mzdu 
vodiča a koordinátora. P.Chanečková opätovne prepočíta všetky náklady na mzdy.  
 
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 
 

s ch v á l i ť 
 

Dodatok č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka. 
 
 
Hlasovanie:  
Za: 5 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan  Vetrák, Jana 
Hrehorová, Ing. Jozef Vydra  
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 – Mgr. Ivan Uhlár, PhD (dôvod:  nejasná výška nákladov na mzdy pre vodiča 
a koordinátora) 
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu č. 6 Návrh Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb 
Petržalka. 
 
Materiál predstavil riaditeľka  Strediska sociálnych služieb Bratislava p. Chanečková. 
 
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 
 

s c h v á l i ť 
 
Dodatok č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka. 

 
 
Hlasovanie:  
Za: 4 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan  Vetrák, Jana 
Hrehorová,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 – Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Jozef Vydra  
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Materiál bol schválený. 
 
K bodu č. 7 Stanovisko k  návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré 
sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

Materiál predstavila Ing. Zuzana Juhásová vedúca oddelenia životného prostredia 
a následne zodpovedala na otázky prítomných. P. Vetrák sa zaujímal o postavenie Hlavného 
mesta k problematike stromov v rámci nového VZN.   
 
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 
 

s c h v á l i ť 
 
stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami uvedenými v prílohe.  
 

 
 

Hlasovanie:  
Za: 5 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Jana 
Hrehorová, Ing. Jozef Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 - JUDr. Milan  Vetrák ( dôvod: chce sa ešte  bližšie oboznámiť s navrhovaným  
VZN) 
 
Materiál bol schválený.  
 
 
K bodu 8  Rôzne 
 

A. Predseda komisie p. Gaži informoval prítomných o požiadavkách obyvateľov na 
osadenie exteriérových cvičiacich prvkov na viacerých miestach v Petržalke. P. 
Jecková informovala o miestach, kde už su prvky a streetworkout zostavy už osadené 
a kde sa plánujú postaviť. Požiadavku p. Gažiho zaregistrovala a bude sa snažiť ešte 
tento rok aj na Budatínsku ul. osadiť nejaké cvičiace prvky.   

B. P. Vetrák informoval prítomných o jeho iniciatíve preložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva materiál, ktorý bude riešiť formu dotácie pre záujemcov o rekonštrukciu 
terasy.  Následne komisia spolu diskutovala o problémoch s terasami v Petržalke 
a zároveň bolo upozornené na najväčší problém v rámci rekonštrukcie a opráv terás 
a to sú neurčité vlastnícke vzťahy. 
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Uznesenie  
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
podporuje iniciatívu Ing. Milana Vetráka  na  riešenie problematiky rekonštrukcií formou 
dotácie. 
 
K bodu 8 Záver 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 19,00 hod. 
 
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
 
 
Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 16.06.2017 
         

 

 

 
 


