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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 11.04.2018 
 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr. 
Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
 
Ospravedlnení: 
JUDr. Milan Vetrák 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Začiatok zasadnutia: 17,38 hod. 
Koniec zasadnutia: 18,59 hod.  
Miesto konania: zasadačka MÚ na 8. poschodí 
 
Program: 
 

1. Úvod  
2. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 

2018 
3. Informácia o slobodnom prístupe k informáciám 
4. DK Lúky – návrh postupu 
5. Návrh na pridelenie dotácií 
6. Bezplatné WiFi v rámci projektu WiFi4EU 
7. Zmena štatútu hl. mesta 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil o 17,38 hod. predseda p. Gabriel Gaži, ktorý otvoril zasadnutie a 
konštatoval uznášaniaschopnosť komisie.  
Predseda predstavil prítomným program zasadnutia, informoval ich o nových materiáloch 
ohľadom štatútu a bezplatnej WiFi a vyzval na možnosť návrhu zmeny alebo doplnenia 
programu. Prítomní nenavrhli zmeny a ani doplnenie, následne prebehlo hlasovanie  na 
odsúhlasenie znenia programu. 
 
Hlasovanie  
Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková,PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 2 - Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. 
štvrťrok roku 2018. 
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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  
 

z o b r a ť  n a  v e d o m i e 
 
Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok roku 2018. 
 

Hlasovanie:  

Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, 
Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1- Ing. Jozef Vydra 
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu č. 3 - Správa o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 
2017. 
 
Uznesenie k bodu 3 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  

berie na vedomie  
 

Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 
podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017  

 
o d p o r ú č a  
 

predložiť Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 
ako informačný materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie:  

Za: 6- RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková,PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1- Mgr. Ivan Uhlár (z dôvodu nespokojnosti ako sa vybavujú žiadosti podľa zákona 
211/2001) 
 
Materiál bol schválený. 
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K bodu č. 4- Návrh postupu pri sprevádzkovaní nových aktivít v DK Lúky 
 
Materiál predstavil  zástupca starostu p. Radosa. V rámci diskusie p. Gaži sa informoval, či je 
možné  predlžiť dobu v rámci verejnej súťaže na 60 dní. P. Radosa ho informoval, že  60 dní 
je dlhá doba, vhodnejšia je 30 dní, tak aby k 1.7. už boli podpísané zmluvy.  
 
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  
 

schváliť v objekte DK Lúky 
 
a) vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  na prevádzkovanie kaviarne a detského kútika za 
podmienok uvedených v prílohe,  
 
 b) prevádzkovanie coworkingových priestorov vo vlastnej réžii prostredníctvom KZP  za 
cenových podmienok užívania uvedených v prílohe,  
  
Hlasovanie:  

Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Materiál bol schválený 
 
K bodu č. 5- Návrh na pridelenie dotácií 
 

Komisia investičných činností sa informovala z predloženého materiálu o žiadostiach 
na dotácie. Následne prebehla diskusia o spôsobe schvaľovania dotácií.  Komisia požiadala 
tajomníčku o zaslanie všetkých podkladov najmä jednotlivé žiadosti. Prítomní prejavili 
záujem o informáciu pri opakujúcich sa dotáciách, či a ako boli tie predchádzajúce dotácie 
vyúčtované.  
 
Uznesenie k bodu 5 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie informáciu o dotáciách na rok 2018 na vedomie. 
 
Hlasovanie : 
Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Materiál bol schválený 
 
K bodu 6 Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy 
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Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia Ing. Lukáček, ktorý podrobne informoval 
prítomných o zmene štatútu a jeho dopade na rozpočet mestskej časti.  
 
Návrh uznesenia 
 
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 
 
Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
Hlasovanie:  

Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Materiál bol schválený 
 
K bodu 7 Projekt bezplatného prístupu na WiFi  na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka v rámci projektu Európskej komisie „WiFi4EU“ 
 
Materiál predstavila vedúca oddelenia projektového riadenia Mgr. Jecková. Prítomný bol 
vysvetlený postup podávania žiadosti a podmienky udeľovania poukazu na bezplatnú WiFi.  
Komisia následne podrobne prerokovala návrh lokalít umiestnenia bezplatnej WiFi a tak isto 
si prebrali technické parametre. Komisia sa následne zhodla  na týchto lokalitách: 
- budova MÚ (prízemie, 3. poschodie, 4. poschodie 5. poschodie a 9. poschodie) 
- priestranstvo pred budovou Technopolu  ( pri fontáne) 
- budovy KZP ( DK ZH, DK Luky, CCC) 
- parčík na Vlasteneckom nám.  
- Veľký Draždiak 
- Nobelovo námestie s dosahom na začiatok Petržalského korza 
 
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 
 

s ch v á l i ť 
 
tieto lokality na  inštaláciu hotspotov pre bezplatné WiFi v rámci projektu Európskej komisie 
„WiFi4EU 
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a) budova MÚ (prízemie, 3. poschodie, 4. poschodie 5. poschodie a 9. poschodie) 
b) priestranstvo pred budovou Technopolu  ( pri fontáne) 
c) budovy KZP (DK ZH, DK Luky, CCC) 
d) parčík na Vlasteneckom nám.  
e) Veľký Draždiak 
f) Nobelovo námestie s dosahom na začiatok Petržalského korza 

 
Hlasovanie : 
Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Materiál bol schválený 
 
K bodu 8 Rôzne 
 
1. Predseda komisie informoval prítomných o nedostatočnej frekvencii vysypávania 
kontajnerov na separovaný odpad spoločnosťou OLO a.s., danú skutočnosť si všimol na celej 
Budatínskej ulici, kde sú nevysypané kontajnery na separovaný odpad. P. Vydra tak isto sa 
vyjadril, že aj na Zadunajskej ulici 1,2,3,5 a Röntgenovej ulici  kontajnery na separovaný 
odpad sú dlhodobo nevysypané.  Prítomní požiadali tajomníčku, aby túto informáciu 
bezodkladne posunula na oddelenie životného prostredia, aby celú vec prešetrili a požiadali 
spoločnosť OLO o vykonanie nápravy.  Zároveň,  prítomní požiadali,  aby na nasledujúce 
zasadanie KIČ bola poskytnutá informácia ako bola  predmetná vec riešená. 
 
2. P. Hrehorová informovala prítomných  o existencii materiálu  na roky  2014 - 2017  
v znení: Postup mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení zvyšovania kapacít materských 
škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, tým, že materiál bol na roky 2014-2017, požiadala aby 
bol vypracovaný aj na ďalšie roky od roku 2018.  
Hlasovanie 
Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Jana Hrehorová, Ing. Jozef 
Vydra, Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Materiál bol schválený 
 
3. P. Vydra informoval prítomných, či by nebolo vhodné zriadiť v MČ  novú ZŠ zameranú na 
jazyky ako bilingválnu základnú školu. 
 
4. P. Vydra informoval prítomných  o schválenom územnom pláne Matadorky  najmä 
v oblasti znižovania výšky budov. Vyjadril postreh, že v areáli sa stavia výšková budovy o 28. 
poschodiach. 
 
K bodu 6 Záver 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 18,59 hod.   
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
Zapísala: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 12.04.2018 
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