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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 11.06.2018 
 
Začiatok komisie: 16:35 hod.  

 

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 29.mája 2018 sa písomne vzdal členstva v komisii 

Územného plánu, výstavby a dopravy poslanec a jej člen Tomáš Mikus (uznesenie 

č.498/2018). 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
J. Vydra-predseda, A. Hájková, L. Ovečková, Ľ. Kačírek, E. Pätoprstá, I. Antošová 

 

Neprítomní poslanci: 

M.Jóna - neospravedlnený,  

 

Prítomní neposlanci členovia komisie: 

B. Sepši,  

Neprítomní neposlanci členovia komisie: 

T. Schlosser- neospravedlnený 

 

Hostia: S. Chanečková-riaditeľka SSS Petržalka; D. Paulenová-vedúca OOV, A. Broszová-

vedúca ONsM, M. Radosa-zástupca starostu 

Obyvatelia ulice Piflova (p. Kapšo, p. Badida, p. Vozárová) 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške 

úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

4. Naučiť lepšie, odmeniť viac pre školský rok 2018/2019 

5. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách 

6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na volebné obdobie rokov 2018-2022 

7. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

8. Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 

pre OZ CHARLIE dance studio 

9. Prenájom pozemkov pre Park oddychu Šrobárovo námestie 

10. Investičný zámer – športovo-rekreačná zóna LIDO 

11. Rôzne 

 

 

K bodu 1 

Do programu zasadnutia sa dodatočne dostal bod „Park oddychu Šrobárovo námestie“. 

Vzhľadom k tomu, že uvedený materiál pripravilo ONsM, p.Broszová bol zaradený ako nový 

bod č.9. 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení neprebehla. 
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K bodu 3 
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 

služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka predstavila prítomným 

p.riaditeľka SSS Petržalka Soňa Chanečková. 

 

Uznesenie č. 28: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN. 

Hlasovanie:                                                                                                                          

Prítomní: 7                                                                                                                                         

za:  7                                                                                                                                                        

proti:  0         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4  

Program „Naučiť lepšie, odmeniť viac pre školský rok 2018/2019“ predstavil prítomným 

zástupca starostu Michal Radosa. 

 

Uznesenie č. 29: 

Komisia berie informáciu o uvedenom programe na vedomie. 

Hlasovanie:                                                                                                                               

Prítomní: 6                                                                                                                                         

za:  6                                                                                                                                                        

proti:  0         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu  5 

Materiál „Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách“ predstavil prítomným zástupca starostu Michal Radosa. 

 

Uznesenie č. 30: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  

a) prijať výzvu na poskytovanie nenávratného finančného príspevku poskytovaného na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách 

b) pre školský rok 2018/2019 poskytovanie nenávratného finančného príspevku 

poskytovaného na vzdelávanie detí v súkromných materských školách pre všetkých 

prihlásených žiadateľov. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                               

Prítomní: 6                                                                                                                                         

za:  5                                                                                                                                                        

proti:  0         

zdržal sa: 1                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu  6 

Uvedený materiál súvisí s prípravou pre nadchádzajúce voľby do orgánov samosprávy. 

Termín volieb ešte nebol stanovený, mali by sa konať v mesiaci november. 

Materiál „Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-

Petržalka na volebné obdobie rokov 2018-2022“ prítomným predstavila vedúca OOV Denisa 

Paulenová. 

Uznesenie č. 31: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť výkon funkcie starostu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v novom volebnom období rokov 2018 – 2022 na plný úväzok. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                               

Prítomní: 7                                                                                                                                         

za:  7                                                                                                                                                        

proti:  0         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu  7 

Uvedený materiál rovnako ako predchádzajúci súvisí s prípravou pre nadchádzajúce voľby do 

orgánov samosprávy. Materiál „Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných 

obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 

2018“ prítomným predstavila vedúca OOV Denisa Paulenová. 

Uznesenie č. 32: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu určiť pre nasledujúce funkčné obdobie 35 

poslancov miestneho zastupiteľstva v 6 volebných obvodoch. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                               

Prítomní: 7                                                                                                                                         

za:  7                                                                                                                                                        

proti:  0         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8 

Materiál „Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 

2 pre OZ CHARLIE dance studio“ prítomným predstavila vedúca ONsM Alžbeta Broszová. 

Uznesenie č. 33: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre OZ CHARLIE 

dance studio za účelom vybudovania tanečnej sály z vlastných finančných prostriedkov za 

podmienky investovania do revitalizácie a rekonštrukcie priestorov vo výške min 50.000 eur 

na dobu 20 rokov. 

Hlasovanie:                                                                                                                               

Prítomní: 7                                                                                                                                         

za:  4                                                                                                                                                        

proti:  1         

zdržal sa: 2                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 9 

Materiál „Park oddychu Šrobárovo námestie“ prítomným predstavila vedúca ONsM Alžbeta 

Broszová. 

K rokovaniu prizvala poslankyňa p. Pätoprstá aj zástupcov obyvateľov z Piflovej ulice 

(podľa priloženej prezenčnej listiny), ktorí vyjadrili nesúhlas s realizáciou plánovaného 

investičného zámeru a najmä s realizáciou kaviarne. Podľa ich názoru nie je uvedená lokalita 

vhodná na akúkoľvek zástavbu a žiadajú, aby tam bol zachovaný park. 

Poslankyňa p. Pätoprstá zdôraznila, že uvedeným spôsobom by sa nemalo pristupovať 

k odsúhlasovaniu prenájmu pozemkov na území mestskej časti. Pred tým než sa prenajme 

pozemok, by sa mala uskutočniť súťaž návrhov. Na základe víťazného návrhu by mala 

mestská časť uzavrieť nájomnú zmluvu s podmienkami, ktoré vzišli zo súťaže návrhov. 

Uznesenie č. 34: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa 

prenájom pozemkov pre žiadateľa Nostri effercio s.r.o. za účelom vybudovania a starostlivosti 

o Park oddychu na Šrobárovom námestí, na dobu 35 rokov. 

Hlasovanie:                                                                                                                               

Prítomní: 7                                                                                                                                         

za:  0                                                                                                                                                        

proti:  7         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 10 

Investičný zámer „Športovo-rekreačná zóna LIDO“. 

Uznesenie č. 35: 

Poslankyňa p. Pätoprstá navrhla, vzhľadom na to, že členovia komisie nemajú dostatok 

potrebných informácií pre vydanie stanoviska, stiahnuť tento bod z rokovania a predložiť ho 

až na nasledujúce rokovanie komisie ÚPVaD v septembri. 

Dovtedy požaduje doplniť stanovisko tunajšieho Oddelenia životného prostredia 

k investičnému zámeru a vyzvať spracovateľa dokumentácie a investora, aby uskutočnili 

verejné prerokovanie s obyvateľmi. 

Hlasovanie:                                                                                                                               

Prítomní: 6                                                                                                                                         

za:  4                                                                                                                                                        

proti:  1         

zdržal sa: 1                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 18:30 hod. 

Zapísala: Z. Kordošová 

Overil:   J. Vydra v.r. 


