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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 16.05.2018 
 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Ing. 
Eduard Demel, JUDr. Milan Vetrák 
 
Ospravedlnení: 
Bc. Michal Demský 
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Začiatok zasadnutia: 17,38hod. 
Koniec zasadnutia: 19,30 hod.  
Miesto konania: zasadačka MÚ na 8. poschodí 
 
Program: 
 

1. Úvod  
2. Záverečný účet 
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre 

veľké kluby v oblasti športu 
4. Pravidlá kontrolnej činnosti 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil o 17,38 hod. predseda p. Gabriel Gaži, ktorý otvoril 
zasadnutie a konštatoval uznášaniaschopnosť komisie.  

Prítomní komisie boli informovaní, že člen komisie poslanec p. Uhlár sa vzdal  
členstva komisie investičných činností.  P. Uhlár zastával funkciu podpredsedu komisie 
a preto komisia  navrhla voľbu nového podpredsedu. Na návrh viacerých prítomných sa 
podpredsedníčkou komisie investičných činností stala Jana Hrehorová. 
 
Za: 5  - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková,PhD, Ing. Jozef  Vydra, , Ing. 
Eduard Demel, JUDr. Milan Vetrák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 - Jana Hrehorová 
 
K bodu č. 2 -Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
za rok 2017. 
  
Materiál predstavila  zástupkyňa vedúceho finančného oddelenia p. Orságová. 

Počas diskusie  p. Gaži sa informoval o nehnuteľnostiach, ktoré neboli v roku 2017 
predané ako aj o rozdiele vo výbere daní za psa. P. Orságová informovala o znížení výbere 
daní za psa za rok 2017 pravdepodobne z dôvodu zníženia počtu registrovaných psov.  
Informáciu, ktoré budovy neboli predané za rok 2017 požiada tajomníčka komisie vedúcu 
oddelenia  nakladania s majetkom.  
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Hlasovanie:  

Za: 6 -Ing. Jozef Vydra,  Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Eduard Demel, JUDr. 
Milan Vetrák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1- RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,  
 
Materiál bol schválený. 
 

Zároveň p. Orságová informovala prítomných, že po schválení záverečného účtu bude 
na májové zastupiteľstvo mestskej časti predložený materiál: „Návrh úpravy rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018“ o rozdelení rezervného účtu v súlade 
s uznesením miestneho zastupiteľstva na nasledovné priority: 
 

- rekonštrukcia základných a materských škôl – 300 000 € 
- rekonštrukcia I. etapy Nobelovho námestia – 30 000 € 
- rekonštrukcia polievacích vodovodov – 20 000 € 
- nové hracie prvky 50 000 € 

 
Prítomní vyjadrili záujem o poskytnutie informácie na aké rekonštrukcie základných 

a materských škôl bude vyčlenených 300 000,00 €  a preto požiadali o zaslanie zoznamu MŠ 
a ZŠ, kde budú vykonávané rekonštrukcie za  vyčlenené finančné prostriedky. 
 
Hlasovanie: 
Za: 6  - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková,PhD, Ing. Jozef  Vydra, , Ing. 
Eduard Demel, JUDr. Milan Vetrák,Jana Hrehorová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 3 -Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké 
kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
K materiálu prebehla diskusia. Prítomní boli informovaní o drobnej zmene v texte materiálu, 
ktorá im bola zasielaná pre komisiou.  
 
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, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 
2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
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Hlasovanie:  

Za: 1-Ing. Eduard Demel 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 -RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková,PhD, Ing. Jozef Vydra,  
JUDr. Milan Vetrák, 
 
Materiál nebol schválený. 
 
K bodu č. 4-Pravidlá kontrolnej  činnosti  v podmienkach samosprávy mestskej 
častiBratislava-Petržalka. 
 

Materiál predstavilkontrolór mestskej časti Stanislav Fiala. Následne prítomní 
diskutovali o možnosti odmeňovania poslancov za účasť na rôznych kontrolách ako náhrade 
za  čas, ktorý strávili na kontrole.  
 
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 
 

s c h v á l i ť 
 

Pravidlá  kontrolnej  činnosti  v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Hlasovanie:  

Za: 6  - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková,PhD, Ing. Jozef  Vydra, , Ing. 
Eduard Demel, JUDr. Milan Vetrák, Jana Hrehorová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu 5 Rôzne 
 
1.P. Gaži informoval prítomných o športovom areáli Jama vo vnútrobloku na Vyšehradskej 
ulici, ktorý bol zrealizovaný v priebehu roka 2017. Vyjadril pochvalu za realizáciu areálu 
a zároveň upozornil na drobné nedostatky: 
-  v priestore ihriska chýba nejaký odkladací priestor napr. nejaký stôl, kde by  mohli rodičia 
postaviť  napr.  fľašu s vodou. 
-  v rámci povrchu dochádza k drobným poškodeniam. (Na jednom cvičiacom prvku je na 
stojane vyrytá diera s ostrými hranami.) 
- počas fajčenia rodičov v tesnej blízkosti areálu dochádza (najmä pri špecifických 
poveternostných podmienkach)  k prechodu dymu na rodičov a deti v areáli  ihriska, preto 
navrhuje osadiť tabuľky po obvode ihriska s textom: „Ďakujeme, že nefajčíte v blízkosti 
ihriska“ 
Tajomníčka Mgr. Jecková informovala prítomných,  že predmetné pripomienky bude riešiť 
prostredníctvom oddelenia projektového riadenia. 
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2. Ing. Demel informoval prítomných, že BSK odstúpilo od realizácie investícií na území 
Petržalky.  Bližšie informácie poskytne, keď zistí viacej o dôvodoch odstúpenia.  
 
3. Ing. Vydra informoval prítomných o výstavbe vežiaka v blízkosti Chorvátskeho ramena  na 
pozemkoch Petržalka City. 
 
4. P. Gaži  informoval prítomných o svojom názore na vyjadrenie p. Pätoprstej na miestnom 
zastupiteľstve v rámci bodu týkajúceho sa odvolania riaditeľa KZP p. Litomerického. 
Následne prebehla diskusia prítomných k danej problematike.  
 
5. P. Jecková informovala prítomných o spôsobe riešenia problému s nedodržiavaním 
harmonogramu  odvozu separovaného zberu,  na ktorý upozornila KIČ na predchádzajúcom 
zasadnutí.  
 
K bodu 6 Záver 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 19,30 hod.  
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
Zapísala: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 17.05.2018 
         

 

 

 
 


