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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 27.11.2017 
 

 

Začiatok komisie: 15:05 hod. 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
M.Jóna – predseda, I.Antošová, A.Hájková, E.Pätoprstá, J.Vydra, L.Ovečková, T.Mikuš, 

Ľ.Kačírek 

Neprítomní poslanci: 

... 

Prítomní neposlanci členovia komisie: 

T.Schlosser, B.Sepši 

Neprítomní neposlanci členovia komisie:  

... 

Prítomní hostia:   
Julián Lukáček - vedúci finančného oddelenia, Emil Chlebec – vedúci referátu PPOaPČ 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh rozpočtu  

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach  

5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy  

6. Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  

7. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom rokovania č. 4 ako 

„Zmena územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho 

obstarávania“  

8. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom rokovania č. 6 ako 

„Návrh postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna 

Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a „Einsteinova“,“ a to v časti bodu C), ktorým poverilo 

prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie 

vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), ktorým poverilo 

prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie 

vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta 

(Starý most)  

9. Green park – variant C, Krasovského (bývalý štadión Artmedia)  

10.  ČSPH Bratislava Dolnozemská Juh, Bratislava-Petržalka  

11.  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. 
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K bodu 2 

Poslanec Kačírek mal pripomienku ohľadom informácie o 2.etape električky v Petržalke. 

 

 

K bodu 3  
Komisia prerokovala Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na r.2018. Materiál 

odprezentoval Julián Lukáček - vedúci finančného oddelenia. K materiálu mali pripomienky 

p. Vydra, p. Ovečková. 

Uznesenie č. 40: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť po zapracovaní pripomienok návrh 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 9                                                                                                                                           

za:  6                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 3                                                                                                                      

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 4 

Komisia prerokovala Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Materiál odprezentoval Emil Chlebec 

– vedúci referátu PPOaPČ. 

Uznesenie č. 41: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní:      10                                                                                                                                           

za:           10                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5 

Komisia prerokovala Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové 

poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy. Materiál odprezentoval Emil Chlebec – vedúci 

referátu PPOaPČ. 

Uznesenie č. 42: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní:      10                                                                                                                                           

za:           10                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 6 

Predseda komisie stiahol materiál z rokovania komisie. 
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K bodu 7 

Komisia prerokovala protest prokurátora proti uzneseniu MZ č. 328 pod bodom rokovania  

č. 4 ako „Zmena územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho 

obstarávania“. 

Uznesenie č. 43: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vyhovieť protestu prokurátora proti uzneseniu 

miestneho zastupiteľstva číslo 328, prijatému dňa 27.06.2017 pod bodom rokovania č. 4 ako 

„Zmena územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho obstarávania“ a z 

dôvodov uvedených v proteste zrušiť uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 27.06.2017 v celom rozsahu. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 9                                                                                                                                           

za:  9                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

V tomto bode bol predložený návrh poslankyne Pätoprstej: 

Uznesenie č. 44: 
Komisia ÚPVaD odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Petržalka na území 

Artmédie:  

a) schváliť zmenu funkcie číslo 201 - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 

významu na funkciu číslo 401 - šport, telovýchova a voľný čas,  

b) požiadať hlavné mesto SR Bratislava o začatie spracovania Zmeny a doplnku platného 

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy na uvedenú zmenu funkcie.  

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 8                                                                                                                                           

za:  4 (p.Ovečková, p.Pätoprstá, p.Hájková, p.Vydra)                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 4 (p.Jóna, p.Kačírek, p.Schlosser, p.Sepši)   

Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 8 

Komisia prerokovala protest prokurátora proti uzneseniu MZ č. 222 pod bodom rokovania č. 

6 ako „Návrh postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna 

Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a „Einsteinova“,“ a to v časti bodu C), ktorým poverilo 

prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené 

parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), ktorým poverilo prednostu 

obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami 

Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most). 

Uznesenie č. 45: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vyhovieť protestu prokurátora proti uzneseniu 

miestneho zastupiteľstva číslo 222 prijatému dňa 20.09.2016 pod bodom rokovania č. 6 ako 

„Návrh postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna Petržalka“, 

„Sad Janka Kráľa“ a „Einsteinova“,“ a to v časti bodu C), ktorým poverilo prednostu 

obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 

5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného 

plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, 

Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most), a z dôvodov uvedených 

v proteste zrušiť uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
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222 zo dňa 20.09.2016 v časti bodu C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného 

plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 

a včasti bodu D), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite 

„Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, 

Jantárová cesta (Starý most).  

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 8                                                                                                                                           

za:  8                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9 

Komisia prerokovala a posúdila investičný zámer „Green park – variant C, Krasovského 

(bývalý štadión Artmedia)“ 

Uznesenie č. 46: 

Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom „Green park – variant C, Krasovského 

(bývalý štadión Artmedia)“ 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 7                                                                                                                                           

za:  0                                                                                                                                                       

proti:  6         

zdržal sa: 1 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

V tomto bode bol predložený návrh poslankyne Pätoprstej: 

Uznesenie č. 47: 

Komisia ÚPVaD odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Petržalka na území 

Artmédie definovanom v Zmenách a doplnkoch 02 pod č. KR/PE/2 (44-24-07) schváliť 

podnet na Zmenu a doplnok platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a to 

zmenu funkcie číslo 201 - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu na 

funkciu číslo 401 - šport, telovýchova a voľný čas.    

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 8                                                                                                                                           

za:  4 (p.Ovečková, p.Pätoprstá, p.Hájková, p.Vydra)                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 4 (p.Jóna, p.Kačírek, p.Schlosser, p.Sepši)   

Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 10 

Komisia prerokovala a posúdila investičný zámer „ČSPH Bratislava Dolnozemská Juh, 

Bratislava-Petržalka“ 

Uznesenie č. 48: 

Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom „ČSPH Bratislava Dolnozemská Juh, 

Bratislava-Petržalka“ 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 8                                                                                                                                           

za:  0                                                                                                                                                       

proti:  8         

zdržal sa: 0 
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Uznesenie nebolo schválené. 

 

Dôvody nesúhlasu: 

1. Zachovať funkciu pre šport, telovýchovu a voľný čas a pripustiť len doplnkové 

funkcie súvisiace so športom. 

2. Už existujúce dve ČSPH na Dolnozemskej ceste v blízkom okolí. 

3. Blízkosť plánovanej mimoúrovňovej križovatky Dolnozemská-Pánonská cesta.  

 

 

Rôzne 

Poslankyňa Pätoprstá predložila návrh: 

Uznesenie č. 49: 

Komisia odporúča, aby MČ vo vyjadreniach k investičnej činnosti zahrnula apartmány do 

funkcie bývania, pokiaľ to platná legislatíva umožňuje.  

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 8                                                                                                                                           

za:  8                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 17:05 hod. 

Zapísal: Ing. arch. J. Vasek 

Overil:   M. Jóna 


