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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 29.11.2017. 
 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan  Vetrák, Jana 
Hrehorová, Ing. Jozef Vydra,  Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Začiatok zasadnutia: 17,36 hod. 
Koniec zasadnutia:  19,16  hod.  
Miesto konania: zasadačka MÚ na 8. poschodí 
 
Program: 

1. Úvod  
2. Návrh rozpočtu 
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach 
4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy 
5. Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
6. 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“ 

7. 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)    

8. Rôzne 
9. Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil o 17,36 hod.  predseda p. Gaži,  ktorý otvoril zasadnutie a 
konštatoval uznášaniaschopnosť komisie.  
 
K bodu č. 2 - Návrh rozpočtu  mestskej čsti Bratislava-Petržalka na rok 2018 
s výhľadom do roku 2020 
 
Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia Ing. Julián Lukáček. 
 
Komisia rokovala o možnostiach krátenia finančných prostriedkov, p. Uhlár navrhol krátenie 
v programe „ propagácia mestskej časti“ o 50 tis. €, rokovali o 70 tis. € pre projekt DK Lúky. 
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P. Vetrák sa informoval o požiadavkách na rok 2018, ktoré budú zrealizované ešte v roku 
2018. 
 
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 
 

s c h v á l i ť 
 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s príjmami a výdavkami v čiastke 
35 928 082 EUR 
 
b) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové 
opatrenia na rok 2018 : 
1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo 
štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na 
konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov 
2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy 
3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR 
a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR, 
4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti 
alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR 
 
c) poslanecké priority, ktoré budú zapracované v rámci prerozdelenia prebytku rozpočtu za 
rok 
2017 v nasledovnom znení: 
- rekonštrukcia základných a materských škôl - 300 000 € 
- pokračovanie rekonštrukcie DK Lúky - 70 000 € 
 

z o b r a ť   n a    v e d o m i e 
 

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019 a 2020 
b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s výhľadom do roku 2020. 

Hlasovanie:  

Za: 2 - Jana Hrehorová, Ing. Eduard Demel  
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 - RNDr. Gabriel Gaži Mgr. Viera Bieliková, PhD, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Ivan 
Uhlár, JUDr. Milan Vetrák 
 
Materiál nebol schválený. 
 
K bodu č. 3 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
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Materiál predstavil vedúci referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností 
JUDr. Emil Chlebec 
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    
 

s ch v á l i ť 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2017 zo dňa               
12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24. júna 2014 o podmienkach predaja výrobkov                   
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 zo dňa 30. septembra 2014. 
 
Hlasovanie:  

Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra,  Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel 
 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu č. 4 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy 
 
Materiál predstavil vedúci referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností 
JUDr. Emil Chlebec 
 
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    
 

s ch v á l i ť 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2017 zo dňa                            
12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti          
Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra,  Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel  
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Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu č. 5 - Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
O materiály komisia  KIČ nerokovala a nehlasovala 
 
K bodu 6  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“ 
 
Materiál predstavila vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy Ing. arch Zuzana 
Kordošová  
 
Ing. Uhlár sa informoval, či je možné na predmetné územie podať stavebnú uzáveru a zároveň 
konať na zmene  územného plánu. Ing. Kordošová ho informovala že obe tieto konania môžu 
ísť paralelne vedľa seba. 
 
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 
 
v y h o v i e ť 
 
protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka 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  
 
z r u š i ť 
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 
27.06.2017 v celom rozsahu. 
 
Hlasovanie:  
Za: 1 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5  
 
Materiál nebol schválený.  
K bodu 7  Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom 
rokovania č. 6 ako „Návrh postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách 
„Centrálna Petržalka“, „Sad Janka Krá ľa“ a „Einsteinova“,“ a to v časti bodu C), 
ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite 



5 
 

„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 
Krá ľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, 
Jantárová cesta (Starý most)    
 
Materiál predstavila vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy Ing. arch Zuzana 
Kordošová  
 
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 
 

v y h o v i e ť 
 
protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka 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 
 

z r u š i ť 
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 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:  
Za: 1 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu 8  Rôzne 
 
1. Ing. Uhlár navrhol, aby KIČ sa uzniesla na bode, ktorý sa týka bodu č. 4 a bodu č. 7 
Uznesenie: 
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Komisia investičných činností  odporúča Miestnemu zastupiteľstvu vyzvať starostu mestskej 
časti aby na predmetné územia vyhlásil stavebnú uzáveru a súčasne podal podnet na zmenu 
územného plánu v predmetnej lokalite pri SJK na pôvodné využitie  - 401 šport. 
 
Hlasovanie:  
Za: 7- RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra,  Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, JUDr. Milan Vetrák 
 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie  bolo schválené.  
 
2. P. Gaži informoval prítomných  o aute p. Cajchana (bývalého konateľa Bytového podniku 
Petržalka),  uviedol, že p. Cajchan si kúpil luxusné vozidlo nevyužiteľné ostanými referentmi 
bytového podniku a o jeho vysokom opotrebovaní od júna 2016. V súčasnosti auto, ktoré  má 
najazdené 45 tis. kilometrov, naďalej prebieha platba leasingu je nevyužiteľné pre potreby 
Bytového podniku, ktorý bol minulý a tento rok navyše v strate. Podľa dostupných informácií  
od p. Gažiho a ich podania KIČ  navrhuje toto uznesenie: 
 
Uznesenie 
Nesúhlasíme s takým  hospodárením p. Cajchan v Bytovom podniku Petržalka  s.r.o. 
a žiadame valné zhromaždenie, aby prijalo také opatrenia,  aby situácia, ktorá nastala minulý 
a tento rok v Bytovom podniku Petržalka  sa neopakovala. 
 
Za: 6- RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra,  Mgr. Ivan Uhlár, JUDr. Milan Vetrák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie  bolo schválené 
 
3.   Komisia sa dohodla, že dňa 20.12.2017 (streda) o 17,00 prebehne stretnutie  členov KIČ 
na Petržalských vianočných trhoch.  
 
 
K bodu 9 Záver 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 19,16 hod. . 
 
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 30.11.2017 
         



7 
 

 

 

 
 


