Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 14.05.2018
Začiatok komisie: 17:15 hod. – predseda komisie pán Vydra nebol ešte prítomný
a nepodal informáciu o tom, že bude meškať.
Predseda komisie telefonicky o 17:14 oznámil pani poslankyni Ovečkovej, že odchádza
z finančnej komisie a o pár minút bude na rokovaní.
Komisiu začala viesť podpredsedníčka komisie, Alica Hájková.
Prítomní poslanci členovia komisie:
J. Vydra-predseda – príchod 17:23 h
A. Hájková, L. Ovečková, M. Jóna, Ľ. Kačírek, E. Pätoprstá
Neprítomní poslanci:
I. Antošová - neospravedlnená,
T. Mikus – neospravedlnený
Prítomní neposlanci členovia komisie:
B. Sepši, T. Schlosser
Hostia: J. Lukáček-vedúci FO; S.Fiala-kontrolór
Program:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok
2017
4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
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
5. Pravidlá kontrolnej činnosti
6. Rôzne
K bodu 1
Do bodu 6. Rôzne navrhla pani Hájková zaradiť „Informácie o udržiavacích prácach
reštaurácie UFO“.
Uznesenie č. 23
Hlasovanie:
Prítomní:
5
za:
4
proti:
1
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 2
Kontrola uznesení bez pripomienok.
Vzhľadom na momentálnu neprítomnosť J. Lukáčka a pána S. Fialu a J. Vydru sa najprv
rokovalo bode 4.
1

K bodu 4
K návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č.12/2017 z 12.decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby
v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti vzhľadom na neprítomnosť p.zástupcu Bučana bol
tlmočený odkaz v nasledovnom znení:
„V roku 2018 sa pri rozhodovaní o poskytnutí finančnej dotácie neuplatní lehota do 60 dní od
schválenia poskytnutia dotácie na májovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava-Petržalka“.
Uznesenie č. 24:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu prijať návrh VZN.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
3
proti:
1
zdržal sa:
2
Uznesenie nebolo schválené.
Poslankyňa Elena Pätoprstá požiadala v rámci bodu 6. Rôzne o prerokovanie bodu
„Vypovedanie nájomnej zmluvy na pozemok pre výstavbu hromadnej garáže
Furdkova/Lachova.
Napriek tomu, že tento bod programu nebol odsúhlasený hlasovaním členov komisie a
napriek tomu, že členovia komisie a ani tajomník komisie nedostali žiadne podklady, začalo
sa o tomto bode rokovať za prítomnosti obyvateľov z danej lokality. Počas diskusie k bodu
prišiel na rokovanie predseda Jozef Vydra aj s hlavným kontrolórom. S. Fialom z finančnej
komisie.
Prítomní obyvatelia Lachovej ulice nesúhlasia s umiestnením vstupu do garážového domu
z Lachovej ulice a zároveň požadujú, aby bol garážový dom umiestnený v podzemí.
Uznesenie č. 25:
Komisia berie uvedené informácie na vedomie s podmienkou, že pani poslankyňa Pätoprstá
spracuje do najbližšieho miestneho zastupiteľstva podklady pre to, aby mestská časť mohla
vypovedať nájomnú zmluvu na pozemok.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
a) Záverečný účet a finančné usporiadanie predstavil členom komisie J. Lukáček, vedúci
FO.
b) Zároveň pán Lukáček informoval prítomných o úprave rozpočtu v súvislosti s plnením
uznesenia č. 401 z decembra 2017 o niektorých poslaneckých prioritách a ich plnení.
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Uznesenie č. 26:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 5
Materiál prezentoval a dôvody jeho predloženia vysvetlil hlavný kontrolór MČ Petržalka, pán
Stanislav Fiala.
Uznesenie č. 27:
Komisia berie uvedený materiál na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
Rôzne
1. Na základe schváleného bodu programu odznela informácia k zámeru „reštaurácia
UFO“ v nasledovnom znení:
V januári 2018 spoločnosť Zemeguľa s.r.o. ohlásila na tunajší stavebný úrad „opravy
a udržiavacie práce v dôsledku havarijného stavu nástupného priestoru do reštaurácie UFO.
Bol priložený aktuálny skutkový stav a návrh opravy vypracovaný Ing. A. Tesárom, PhD.
z novembra 2017 (len opravy a výmeny skorodovaných častí mosta); Nájomná zmluva
č.0701660400; Dodatok k zmluve.
V januári 2018 vydal stavebný úrad predbežné povolenie na začatie stavebných prác na
odstránení havarijného stavu s podmienkou požiadania o dodatočné povolenie odstránenia
havarijného stavu.
V apríli 2018 podala spoločnosť Zemeguľa s.r.o. žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.
V máji 2018 tunajší stavebný úrad vydal výzvu na výkon Štátneho stavebného dozoru (ŠSD)
na stavbe. Výkon ŠSD sa uskutoční v priebehu 21. májového týždňa.
3. Poslanec Peter Cmorej požiadal o mimoriadne prerokovanie bodu „Petržalské
noviny“.
Tento bod programu nebol odsúhlasený hlasovaním členov komisie a členovia komisie, ani
tajomník komisie nedostali žiadne podklady k rokovaniu. Keďže poslanci o návrhu vedeli
z prerušeného bodu rokovania z aprílového zastupiteľstva, predseda komisie navrhol, aby
poslanec Cmorej oboznámil so stavom riešenia ohľadom Petržalských novín hlavne členov
komisie – neposlancov.
V súvislosti s tým, že končí zmluva pre vydávanie Petržalských novín pán poslanec Cmorej
prítomným predstavil dve možnosti riešenia:
A: Je potrebné pripraviť nové obstarávanie na zhotoviteľa/vydávateľa PN a to konkrétne na
celé dielo.
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B: Alebo alternatívne pripraviť VO tak, aby si mestská časť mohla obstarávať len obsah PN.
Vzhľadom k tomu, že v tomto čase nebola komisia ÚPVaD uznášaniaschopná k uvedenému
bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
Poznámka:
1. Viacerí členovia komisie nesúhlasia s takým postupom rokovania, aký sa uskutočnil.
Členom komisie neboli zaslané potrebné materiály k bodom Vypovedanie nájomnej
zmluvy na pozemok pre výstavbu hromadnej garáže Furdekova/Lachova a Petržalské
noviny. Priamo na komisii potom boli nútení prijať uznesenie bez toho, aby si
naštudovali o problematike základné informácie.
2. V závere komisie sa viacerí členovia obrátili opätovne na predsedu komisie pána
Vydru, aby ich informoval ako postúpil v riešení otázky dlhodobej a neospravedlnenej
neúčasti člena komisie T. Mikuš. Od poslednej informácie že sa pánovi Vydrovi
s poslancom s pánom Mikušom nepodarilo skontaktovať mailom, ani telefonicky, nie
je nijaká nová informácia. Členovia komisie opätovne žiadajú predsedu, aby túto
situáciu riešil.
3. Predseda navrhne hlasovanie o odvolaní Tibora Mikuša z funkcie člena komisie
ÚPVaD na najbližšom zastupiteľstve.
4. Upozorňujeme na nevhodné chovanie p.Hájkovej v závere komisie.

Záver rokovania komisie: 18:50 hod.
Zapísala: Z. Kordošová
Overil: J. Vydra
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