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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 14.03.2018 
 

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,  
 
Ospravedlnení: 
Bc. Michal Demský 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Začiatok zasadnutia: 17,40 hod. 
Koniec zasadnutia: 18, 55 hod.  
Miesto konania: zasadačka MÚ na 8. poschodí 
 
Program: 

1. Úvod  
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy  

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach  

4. Návrh riešenia ďalšieho využitia haly objektu športovej haly Prokofievova 

5. Rôzne 
6. Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil o 17,40 hod. podpredseda p. Ivan Uhlár, ktorý otvoril zasadnutie a 
konštatoval uznášaniaschopnosť komisie.  
Podpredseda predstavil prítomným program zasadnutia a vyzval na možnosť návrhu zmeny 
alebo doplnenia programu. Prítomní nenavrhli zmeny a ani doplnenie, následne prebehlo 
hlasovanie  na odsúhlasenie znenia programu. 
 
Hlasovanie  
Za: 5 -Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Ing. Jozef 
Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 2 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. xx/2018 zo dňa   27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, 
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ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 
  

Materiál predstavil vedúci referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností p. 
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. xx/2018 zo dňa27. marca 
2018, 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 v znení neskorších 
predpisov 
 
Hlasovanie:  

Za: 5- Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová,Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Ing. Jozef 
Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu č. 3–Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
xx/2018 zo dňa  27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
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 
 
Materiál predstavil vedúci referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností p. 
Emil Chlebec. 
 
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 ch v á l i ť 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo dňa                            
27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
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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 
 
 
Hlasovanie:  

Za: 5- Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová,Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Ing. Jozef 
Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu č. 4-Návrh riešenia ďalšieho využitia objektu športovej haly Prokofievova 
vrátane finančnej predpokladanej kalkulácie nevyhnutnej celkovej rekonštrukcie 
daného objektu 
 
Materiál predstavil Ing. Matúš Hrádeľa, konateľ  Športových zariadení Petržalky, s.r.o. a dal 
prítomným k dispozícií posudky, ktoré sú spomínané v materiály. 
V rámci diskusie p. Uhlár informoval prítomných o minulosti prenájmov športovej haly 
a vyjadril svoj názor k budúcnosti športovej haly. P. Vydra informoval, že športová komisia 
navrhla doplnenie uznesenia o tretí variant, ktorý rieši zachovanie haly v majetku mestskej 
časti s tým, že mestská časť by halu aj prevádzkovala. P. Demel zdôraznil, že športová hala 
by mala mať najmä verejnoprávny charakter a nenechať ju v rukách súkromníka. P. Vetrák 
prejavil obavy z toho, že mestská časť by si mala poriadne určiť priority, nakoľko do športu 
najmä vďaka dotáciám pre športové kluby už ide veľa finančných prostriedkov. Poukázal na 
nevyváženú podporu jednotlivých spoločensko-kultúrno-sociálno-športových oblastí. Navrhol 
stiahnutie predmetného materiálu z dôvodu dopracovania o možnosť zachovania haly 
v prevádzke  mestskej časti a jej rekonštrukcii. P. predseda dal hlasovať  ohľadom návrhu p. 
Vetráka o prerušení rokovania  materiálu: 
Hlasovanie:  

Za: 1- JUDr. Milan  Vetrák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková,Jana Hrehorová,Mgr. Ivan 
Uhlár, Ing. Eduard Demel, Ing. Jozef Vydra 
Návrh nebol schválený.  
 
Komisia zadefinovala doplnenie uznesenia o variant č. 3.  a predseda komisie dal hlasovať 
o jednotlivých variantoch samostatne.  
 
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 

 
A .  z o b r a ť  n a  v e d o m i e  
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informáciu o objekte športovej haly Prokofievova 
Hlasovanie:  

Za: 7 - JUDr. Milan  Vetrák, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková,Jana 
Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Ing. Jozef Vydra 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
B .  s c h v á l i ť   

V a r i a n t 1 /    
miestnemu zastupiteľstvu prenechanie športovej haly do prenájmu tretej osobe, s podmienkou 
preinvestovať 584 000,00 € s DPH v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov §9a ods.1 písm.a) formou obchodnej verejnej súťaže. 
 

Hlasovanie:  

Za: 2 - JUDr. Milan  Vetrák, Ing. Jozef Vydra 
Proti: 2 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Ivan Uhlár 
Zdržal sa: 3 - Ing. Eduard Demel Mgr. Viera Bieliková,Jana Hrehorová 
 
Variant č. 1  nebol schválený 
 
V a r i a n t 2 /    
miestnemu zastupiteľstvu  predaj športovej haly po udelení predchádzajúceho súhlasu  
primátora hl. m. SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov §9a ods.1 písm.a) formou obchodnej verejnej súťaže 
 

Hlasovanie:  

Za: 0 
Proti: 6 - Mgr. Ivan Uhlár, JUDr. Milan  Vetrák, Ing. Jozef Vydra,Ing. Eduard Demel,  Mgr. 
Viera Bieliková, Jana Hrehorová 
Zdržal sa: 1 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, 
 
Variant č. 2  nebol schválený 
 
V a r i a n t  3  
Komisia investičných činností navrhuje budovu Športovej haly  na Prokofievovej ulici 
zrekonštruovať a prevádzkovať vo vlastnej réžií. Finančné prostriedky riešiť cez 
spolufinancovanie z BSK alebo formou dotácie z nenávratných finančných príspevkov alebo 
formou úveru.  
 
Hlasovanie:  
Za: 6 -Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Jozef Vydra,Ing. Eduard Demel Mgr. Viera Bieliková Jana 
Hrehorová, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
Zdržal sa: 1 - JUDr. Milan  Vetrák 
Proti: 0  
 
Variant č. 3  bol schválený 
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K bodu 5 Rôzne 
 
1.Predseda komisie pozval prítomných na  prerokovanie projektu Rozšírenie križovatky na 
Vyšehradskej ulici, ktoré sa bude konať v pondelok 19.03.2018  na miestnom úrade o 14,00 
hod. v zasadačke na 8. Poschodí 
 
2.  Predseda upozornil, že si všimol reklamy na výstavbu domu na ploche, ktorá bola riešená 
v rámci ponúk pozemkov pre p. Ďurovčíka  na výstavbu divadla.  Hl. mesto Bratislava 
s týmito pozemkami pre pána Ďurovčíka nesúhlasí a poslanci MZ v Petržalke nepoznajú 
dôvod. P. Vetrák, sľúbil, že sa na to v hl. meste Bratislava spýta. 
 
3. P. Vetrák sa informoval v akom stave je riešenie  zámeru revitalizácie vnútrobloku na 
Šustekovej ulici. Vedúca OPR ho informovala, že po výbere troch možností riešenia daného 
priestoru sa projekt neposunul ďalej. P. Vetrák navrhol zorganizovať stretnutie so zástupcami 
vlastníkov bytov, ktorí by boli informovaní aj o možnostiach realizácie projektu ale hlavne  
ceny.   
 
K bodu 6 Záver 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 18,55 hod. . 
 
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 15.03.2018 
         

 

 

 
 


