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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 11.09.2017 
 
 
Začiatok komisie: 15:10 hod. 
 
Prítomní poslanci členovia komisie:    
I.Antošová, A.Hájková, E.Pätoprstá, J.Vydra, L.Ovečková, Ľ.Kačírek 
Neprítomní poslanci: 
M.Jóna – predseda T.Mikuš,  
Prítomní neposlanci členovia komisie: 
B.Sepši 
Neprítomní neposlanci členovia komisie:  
T.Schlosser  
Prítomní hostia:   
Julián Lukáček - vedúci finančného oddelenia, Ján Bučan – zástupca starostu 
 
 
Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 
2. Kontrola uznesení 
3. Urbanistická štúdia zóny Dolnozemská – návrh zadania 
4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017 
5. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
6. Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  
7. Návrh územného plánu zóny 
8. Rôzne 

 
Z neúčasti na komisii ÚPVaD sa ospravedlnil predseda M.Jóna, vzhľadom na nečakanú 
dopravnú situáciu a poveril vedením komisie podpredsedkyňu komisie p.Hájkovú. 
 
K bodu 1 
Na požiadanie viacerých členov komisie sa bod programu č.6 Urbanistická štúdia zóny 
Dolnozemská – návrh zadania predradil pred bod č.3. 
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. 
 
K bodu 3  
 
Uznesenie č. 31: 
Komisia odporúča súhlasiť s návrhom Zadania UŠ zóny Dolnozemská. 
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Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                           
za:  0                                                                                                                                 
proti:  7         
zdržal sa: 0                                                                                                                      
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Dôvody nesúhlasu: 

- Prebieha súťaž na výstavbu Family parku, ktorú vyhlásil BSK. Funkcie, ktoré BSK 
požaduje, aby boli umiestnené v areáli budúceho Family parku sú nezlučiteľné 
s funkciou bývania, ktorá je navrhnutá v Zadaní UŠ Dolnozemská 

- Blízkosť areálu ČOV je nezlučiteľná s funkciou bývania (v návrhu Zadania UŠ) 
- Ďalšie zvyšovanie dopravného zaťaženia územia 

 
K bodu 4 
Komisia prerokovala Správu o plnení rozpočtu k 30.6.2017. Materiál uviedol Julián Lukáček - 
vedúci finančného oddelenia. 
Uznesenie č. 32: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                           
za:  7                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 5 
Komisia prerokovala Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017. 
Materiál uviedol Julián Lukáček - vedúci finančného oddelenia. 
Uznesenie č. 33: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Úpravu rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na rok 2017 nasledovne:  
- zvýšenie bežných príjmov o 157 879 €  
- zvýšenie bežných výdavkov o 178 798 €  
- zvýšenie kapitálových príjmov o 39 819 €  
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 18 900 €  
a žiada prednostu listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-
Petržalka rozpis upravených záväzných ukazovateľov na rok 2017.  
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 7                                                                                                                                 
za:  7                                                                                                                                                       
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 6 
Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka predstavil zástupca starostu J.Bučan. 
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Uznesenie č. 34: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh VZN. 
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 6                                                                                                                                 
za:  4                                                                                                                                                       
proti:  0         
zdržal sa: 2 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 7 
Návrh územného plánu zóny, ktorého predkladateľom mal byť predseda komisie, sa 
vzhľadom na jeho neprítomnosť neprerokoval. Tento bod programu sa presúva na ďalšie 
zasadnutie komisie ÚPVaD. 
 
K bodu 8 - Rôzne 
Na základe požiadania p.Vydru odzneli informácie o svetelne križovatke Kopčianska-
Údernícka pre stavbu polyfunkčného objektu na Úderníckej (FREDRIKSSON). 
 
 
 
Záver rokovania komisie: 16:00 hod. 
Zapísal: Ing. arch. Z. Kordošová 
Overil:   A. Hájková 


