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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 10.03.2018 
 

 

Začiatok komisie: 16:15 hod. – počet prítomných členov komisie je 3, komisia nie je 

uznášaniaschopná 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
J. Vydra-predseda 

A. Hájková 

L. Ovečková-príchod o 16:30 h 

I. Antošová-odchod o 16:50 h 

M. Jóna-príchod o 17:00 h 

 

Neprítomní poslanci: 

Ľ. Kačírek - ospravedlnený,  

T. Mikuš – neospravedlnený 

E. Pätoprstá – dodatočne ospravedlnená 

 

Prítomní neposlanci členovia komisie: 

B. Sepši - príchod o 16:45 h 

 

Neprítomní neposlanci členovia komisie: 

T. Schlosser – dodatočne ospravedlnený 

Hostia: J. Jecková-vedúca OPR; J. Lukáček-vedúci FO; M. Radosa-zástupca starostu 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy 

4. Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v 

rámci projektu Európskej komisie „WiFi4EU“ 

5. DK Lúky – návrh postupu 

6. 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  

7. LIDL – Dolnozemská – juh 

8. Štatút a rokovací poriadok komisie ÚPVaD 

9. Rôzne 

 

K bodu 1 

Schválenie programu zasadnutia neprebehlo vzhľadom na malú účasť členov komisie 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení neprebehla 

 

K bodu 3  

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta predstavil členom komisie J. Lukáček, vedúci FO. 

Prítomní členovia komisie (3 ks) súhlasili s návrhom dodatku Štatútu. 
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K bodu 4 
Projekt bezplatného prístupu na WiFi  predstavila J.Jecková, vedúca OPR. 

Prítomní členovia komisie (3 ks) zobrali informáciu na vedomie. 

 

K bodu  5 

Materiál prítomným predstavil zástupca starostu M.Radosa. 

4 prítomní členovia komisie súhlasili s návrhom a 1 nevyjadril svoje stanovisko. 

 

K bodu 6 

Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v podmienkach MÚ MČ za rok 2017 berú 3 prítomní členovia na vedomie. 

 

K bodu 7 

Investičný zámer Predajňa potravín Lidl, Dolnozemská-Juh je v rozpore s ÚPN mesta. 

3 prítomní členovia komisie nesúhlasili s investičným zámerom, 1 člen súhlasil a 1 nevyjadril 

svoje stanovisko. 

 

K bodu 8 

J. Vydra uviedol materiál, kde vysvetlil, že v Rokovacom poriadku je zahrnuté aj to, čo by 

malo byť v Štatúte komisie (na čo je komisia zriadená, na čo slúži a pod.), preto pripravil iba 

návrh rokovacieho poriadku, v ktorom upriamil pozornosť na článok VI. Vzhľadom na to, že 

komisia nebola uznášaniaschopná, rokovací poriadok komisie ÚPVaD sa neschvaľoval. 

 

Rôzne 

Opätovne sa otvorila téma o termíne zasadnutia komisie ÚPVaD. Z pôvodných 

pondelkových zasadnutí sa termín presunul na utorky. Napriek tejto zmene sa na rokovaní 

komisie už po druhý krát zúčastnil nízky počet členov, komisia nebola uznášaniaschopná 

a tak nemohla plniť úlohy. 

Predseda komisie sa zaviazal, že e-mailom pošle všetkým členom komisie návrh 3 

termínov možného zasadnutia komisie a ku ktorému termínu sa väčšina členov vyjadrí kladne, 

tento termín zasadnutia bude záväzný. 

 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 18:15 hod. 

Zapísala: Z.Kordošová 

Overil:   J.Vydra 


