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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 19.06.2017 
 
 
Začiatok komisie: 15:07 hod. 
 
Prítomní poslanci členovia komisie:    
M.Jóna – predseda, I.Antošová, A.Hájková, E.Pätoprstá, J.Vydra, L.Ovečková  
Neprítomní poslanci: 
T.Mikuš, Ľ.Kačírek 
Prítomní neposlanci členovia komisie: 
B.Sepši 
Neprítomní neposlanci členovia komisie:  
T.Schlosser  
Prítomní hostia:   
Julián Lukáček - vedúci finančného oddelenia, Soňa Chanečková - riaditeľka SSS, Zuzana 
Juhásová - vedúca oddelenia ŽP 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 
2. Kontrola uznesení 
3. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 

2016 
4. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
5. Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k  návrhu VZN hlavného mesta SR 

Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín  
6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o 
výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb  

7. Návrh Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb  
8. Návrh Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb  
9. Polyfunkčný komplex Matador 
10. Polyfunkčný objekt, Panónska - sever 
11. Golfvillage – Janíkovské pole 
12. Štúdia pešieho pohybu 
13. Návrh územného plánu zóny 
14. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Program komisie v navrhnutej podobe komisia odhlasovala nasledovne: 
Hlasovanie:                                                                                                                                 
Prítomní:   6                                                                                                                                         
za:   6                                                                                                                                                        
proti:   0 
zdržal sa:   0                                                                                                                         
Komisia schválila program zasadnutia. 
 
K bodu 2 
Bez pripomienok. 



 2 

K bodu 3  
Komisia prerokovala Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-
Petržalka za rok 2016. Materiál odprezentoval Julián Lukáček - vedúci finančného oddelenia. 
Uznesenie č. 19: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet a finančné usporiadanie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 6                                                                                                                                 
za:  6                                                                                                                                                       
proti:  0         
zdržal sa: 0                                                                                                                      
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017. 
Materiál odprezentoval Julián Lukáček - vedúci finančného oddelenia. 
Uznesenie č. 20: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na rok 2017.    
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 6                                                                                                                                 
za:  6                                                                                                                                    
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 5 
Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k  návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín predstavila Zuzana Juhásová - vedúca 
oddelenia ŽP.   
Uznesenie č. 21: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu odsúhlasiť stanovisko Mestskej časti Bratislava-
Petržalka k  návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a 
ochrane drevín. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                 
za:  7                                                                                                                                                  
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 6 
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne 
služby poskytované Strediskom sociálnych služieb predstavila riaditeľka strediska sociálnych 
služieb p.Chanečková. 
Uznesenie č. 22: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh VZN. 
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Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                 
za:  7                                                                                                                                                       
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 7 
Návrh Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb predstavila riaditeľka 
strediska sociálnych služieb p.Chanečková. 
Uznesenie č. 23: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny 
Strediska sociálnych služieb. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                           
za:  7                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 8 
Návrh Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb predstavila riaditeľka strediska 
sociálnych služieb p.Chanečková. 
Uznesenie č. 24: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh Dodatku č.3 Štatútu Strediska 
sociálnych služieb.  
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                           
za:  7                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 9 
Polyfunkčný komplex Matador.  
Uznesenie č.25: 
Komisia odporúča súhlasiť s navrhovaným investičným zámerom.  
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                 
za:  5                                                                                                                                                       
proti:  2         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 10 
Polyfunkčný objekt, Panónska - sever. 
Komisia upozorňuje, že dokumentácia stavby neobsahuje aktuálnu hlukovú štúdiu v súvislosti 
s navrhovanou novou funkciou (byty a apartmány).  
Uznesenie č.26: 
Komisia odporúča súhlasiť s navrhovaným investičným zámerom (zmenou funkcie). 
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Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                 
za:  2                                                                                                                                                       
proti:  5         
zdržal sa: 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
K bodu 11 
Golfvillage – Janíkovské pole.  
Uznesenie č.27: 
Komisia odporúča súhlasiť s navrhovaným investičným zámerom. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 6                                                                                                                                           
za:  1                                                                                                                                 
proti:  2         
zdržal sa: 3 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
K bodu 12 
Štúdia pešieho pohybu.  
Uznesenie č.28: 
Komisia žiada Štúdiu pešieho pohybu doplniť o názvy ulíc a znovu predložiť na septembrové 
zasadnutie komisie.  
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 6                                                                                                                                 
za:  6                                                                                                                                                       
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 13 
Návrh územného plánu zóny.  
Uznesenie č.29: 
Komisia súhlasí so zrušením časti uznesenia č. 222 zo dňa 20. septembra 2016 a to bodu C) a 
D), kde poverilo prednostu obstarávaním Územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, 
územie vymedzené parcelami č.5066/3, 5066/4, 5066/5 a Územného plánu zóny v lokalite 
„Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, 
Jantárová cesta/Starý most/.  
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 6                                                                                                                                           
za:  6                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č.30: 
Komisia žiada pripraviť na septembrové zasadnutie komisie materiál vo veci začatia 
obstarávania územného plánu zóny tak, ako to umožňuje ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy 
a metodické usmernenie MDVRR SR. 
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Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 6                                                                                                                                           
za:  6                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Rôzne 
J. Vydra vyjadril znepokojenie nad tým, že investori nepredkladajú na posúdenie investičný 
zámer už v počiatočnej fáze príprave, ale zvyčajne až vo fáze dokumentácie pre územné 
rozhodnutie stavby. 
 
 
Záver rokovania komisie: 17:50 hod. 
Zapísal: Ing. arch. J. Vasek 
Overil:   M. Jóna 


