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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 14.02.2018 
 

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, Bc. Michal Demský 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Začiatok zasadnutia: 17,30 hod. 
Koniec zasadnutia:  18, 44  hod.  
Miesto konania: zasadačka MÚ na 8. poschodí 
 
Program: 

1. Úvod  
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
3. Návrh VZN k zriadeniu MŠ Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. januára 2019 
4. Novela VZN o miestnom poplatku za rozvoj 
5. Návrh úpravy rozpočtu 
6. Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti 2015 – 2018 za II. polrok 2017 
7. Návrh na vyhlásenie grantovej výzvy v oblasti životného prostredia     
8. Rôzne 
9. Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil o 17,30 hod.  predseda p. Gaži,  ktorý otvoril zasadnutie a 
konštatoval uznášaniaschopnosť komisie.  
 
K bodu č. 2 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
  
Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia Ing. Julián Lukáček. 
 
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 
 

schváliť 
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 
Bratislava - Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia. 
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Hlasovanie:  

Za: 5 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan  Vetrák, Jana 
Hrehorová, Bc. Michal Demský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu č. 3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. ..../2018 zo dňa ... ... 2018 k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 
851 07 Bratislava od 1. januára 2019 
 
Materiál predstavila Anna Sonneková z oddelenia školstva a športu. 
 
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 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2018 zo dňa ... ...  
2018 o zriadení Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. januára 2019 
 
Hlasovanie:  

Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan  Vetrák, Jana 
Hrehorová, Ing. Jozef Vydra,  Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
Proti: 1 - Mgr. Ivan Uhlár (z dôvodu, že nesúhlasí s opätovným oddialením termínu otvorenia 
materskej školy) 
Zdržal sa: 0 
 
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. 5/2017 z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 
území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia Ing. Julián Lukáček. Ing. Lukáček vysvetlil 
prítomným, že ide zatiaľ o dve žiadosti (1200 a  45 tis €), v ktorých investori požiadali 
o zaplatenie poplatku v splátkach.  P. Vydra vyjadril nesúhlas s možnosťou splátok, nakoľko  
nejde o malých developerov, ktorí by si splátku nemohli dovoliť a vidí za tým špekulácie. P. 
Vetrák pripomenul, že možnosť splátok umožňuje zákon, ale napriek tomu, že v rade je aj 
zástupca jeho klubu ešte nie sú všetci dohodnutí, a preto sa zdrží hlasovania 
 
Uznesenie k bodu 4 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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o d p o r ú č a 

 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

s c h v  á l i ť 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2017 z 28. februára 
2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Hlasovanie:  
Za: 0  
Proti: 2 - Jana Hrehorová,  Ing. Jozef Vydra 
Zdržal sa: 5 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Mgr. Ivan Uhlár, Bc. 
Michal Demský, JUDr. Milan  Vetrák 
 
Materiál nebol schválený.  
 
K bodu č. 5 - Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 
 
Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia Ing. Julián Lukáček. 
 
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 c h v á l i ť 

 
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 nasledovne: 
- zvýšenie príjmových finančných operácií o 529 010 € 
- zvýšenie bežných výdavkov o 59 817 € 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 469 193 € 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 - Jana Hrehorová,  Ing. Jozef Vydra, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, 
PhD, Bc. Michal Demský, JUDr. Milan  Vetrák 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
 
Materiál bol schválený.  
 
 
K bodu 6  Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 
vyhodnotenie za II. polrok 2018 
Komisia sa oboznámila so znením materiálu a členovia  vyjadril svoje pripomienky: 
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P. Vetrák: 
-  nepoužívať  termín “v predchádzajúcom období“, informáciu spresniť   
- informáciu, ktorá sa týka kaplnky na Starohájskej ulici spresniť, kaplnka nie je vo 
vlastníctve Hl. mesta,  ale vo vlastníctve cirkvi 
- v materiály sa nedovolávať  menovito na poslancov, ide o materiál schvaľovaný spolu 
v zastupiteľstve, žiada nespomínať pri projektoch, v ktorých sa angažuje, jeho meno  
P. Gaži: 
- žiada o doplnenie informácie k projektu Petržalská Superškola o výšku finančných nákladov 
na prednášajúcich zo SAV 
P. Vydra: 
- uviedol svoju nespokojnosť so spracovaním témy doprava a parkovanie, týkajúc sa najmä 
garážových domov, vydávania stanovísk ku garážovým domom a zeleným parkovískám. 
 
Poslanci vyjadrili svoju nespokojnosť s obsahom materiálu a s hrôzou a poľutovaním  berú 
daný materiál na vedomie. 
 
Uznesenie k bodu 6 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča so zapracovaním vyššie uvedených pripomienok  
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zobrať  na vedomie 
 
vyhodnotenie Prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015-2018 za II. 
polrok 2017 
 
Hlasovanie:  
Za: 8 -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan  Vetrák, Jana 
Hrehorová, Ing. Jozef Vydra,  Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan Uhlár  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu 7   Návrh na vyhlásenie grantovej výzvy v oblasti životného prostredia 
 
Materiál predstavil zástupca starostu Mgr. Ing. Michal Radosa.  
 
Po diskusii prítomní vyjadrili svoje pripomienky, ktoré žiadajú zapracovať do predloženého 
materiálu: 
- grantová schéma sa nebude týkať rekonštrukcie predzáhradok a výstavby a úpravy 
kontajnerových stanovíšť 
- treba dopracovať v dôvodovej správe všetky podmienky a povinné prílohy pre žiadateľa, 
aby nemuseli budúci žiadatelia  hľadať v VZN o dotáciách 
- prvý rok riešiť menšou sumou, vyčlenenou na predmetnú grantovú schému 
-  k žiadostiam pri rozdeľovaní finančných prostriedkov sa bude vyjadrovať aj komisia 
investičných činností 
-    definovať výšku spoluúčasti napr. 10% 
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-  konkretizovať na čo presne je možné žiadať o grant - tzv. oprávnené a neoprávnené 
výdavky. 
 
Členov komisie tak isto zaujímalo, ako sa vyčlenia finančné prostriedky poprípade odkiaľ 
pôjdu finančné prostriedky na predmetnú grantovú schému. 
 
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   
 

po zapracovaní vyššie uvedených pripomienok  
 

schváliť 
 

Grantovú výzvu v oblasti životného prostredia. 
 
Hlasovanie:  
Za: 7 RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan  Vetrák, , Ing. 
Jozef Vydra,  Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský, Mgr. Ivan Uhlár 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 - Jana Hrehorová 
 
Materiál bol schválený.  
 
K bodu 8  Rôzne 
 
Prítomní vzájomne diskutovali o  problematike výstavby garážových domov a parkovania 
v Petržalke. 
 
K bodu 9 Záver 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 18,44 hod. . 
 
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 15.02.2018 
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