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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 13.03.2018. 

 

Začiatok komisie: 16:25 hod. – počet prítomných členov komisie je 4, komisia nie je 

uznášania schopná 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
J.Vydra-predseda, A.Hájková, E.Pätoprstá – odchod o 16:35 

Neprítomní poslanci: 

I.Antošová-ospravedlnená, L.Ovečková-ospravedlnená, M.Jóna-ospravedlnený; Ľ.Kačírek-

ospravedlnený, T.Mikuš 

Prítomní neposlanci členovia komisie: 

T.Schlosser, B.Sepši – príchod o 16:50 

Hostia: JUDr.E.Chlebec-vedúci referátu PPO a PČ; Peter Plučinský - konateľ  BPP, s. r. o., 

Ing. Matúš Hrádela – konateľ Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 

4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

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 v znení neskorších predpisov 

5. Návrh riešenia ďalšieho využitia objektu športovej haly Prokofievova 

6. BPP – Koncepcia rozvoja BPP 

7. Rôzne 

 
Termín konania komisie UPVaD na žiadosť niektorých členov komisie bol presunutý 

z pôvodného pondelkového termínu na utorok. 

 

Vzhľadom k tomu, že komisie sa zúčastnili striedavo vždy iba 4 členovia, prebehlo 

hlasovanie k jednotlivým bodom až na záver komisie. Členka komisie p.Pätoprstá odovzdala 

hlasy k jednotlivým bodom predsedovi komisie pred odchodom o 16:35 h. 

Tieto hlasy boli prirátané k záverečnému hlasovaniu tak, aby mohlo byť hlasovanie komisie 

uznášaniaschopné. 

 
K bodu 3  

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

predstavil členom komisie JUDr.Chlebec, vedúci referátu PPO a PČ. 

Uznesenie č.16: 

Komisia odporúča súhlasiť s návrhom VZN. 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní: 5                                                                                                                                           

za: 5                                                                                                                                                           

proti: 0   

zdržal sa: 0                                                                                                                           

Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 4 
Návrh VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy predstavil 

členom komisie JUDr.Chlebec, vedúci referátu PPO a PČ. 

Uznesenie č. 17: 

Komisia odporúča súhlasiť s návrhom VZN. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 5                                                                                                                                         

za:  5                                                                                                                                                        

proti:  0         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu  5 

Materiál prítomným predstavil Matúš Hrádela, konateľ Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. 

Uznesenie č.18: 

Komisia berie na vedomie informáciu o objekte športovej haly Prokofievova. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 5                                                                                                                                         

za:  5                                                                                                                                                        

proti:  0         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č.19:                                                                                                                                          

Komisia odporúča MZ schváliť Variant 1 prenechanie športovej haly do prenájmu tretej 

osobe, s podmienkou preinvestovať 584 000,00 € s DPH. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 5                                                                                                                                         

za:  4                                                                                                                                                        

proti:  1         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č.20: 

Komisia odporúča MZ schváliť Variant 2 predaj športovej haly po udelení predchádzajúceho 

súhlasu  primátora hl.m. SR Bratislavy. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 5                                                                                                                                         

za:  0                                                                                                                                                        

proti:  5         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie nebolo schválené. 

Uznesenie č.21: 

Komisia odporúča MZ schváliť Variant 3 rekonštrukciu haly následne po vypracovaní 

projektu. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 5                                                                                                                                         

za:  2                                                                                                                                                        

proti:  2         

zdržal sa: 1                                                                                                                     

Uznesenie nebolo schválené. 
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K bodu 6: 

Materiál o bytovom podniku prítomným predstavil konateľ Peter Plučinský. 

Uznesenie č.22: 

Komisia berie uvedený materiál a informácie o bytovom podniku na vedomie. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 5                                                                                                                                         

za:  5                                                                                                                                                        

proti:  0         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 17:15 hod. 

Zapísala: Z.Kordošová 

Overil:   J.Vydra 


