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Zápisnica 
z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 13.06.2018 
 
 

Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, JUDr. 
Milan Vetrák 
 
 
Ospravedlnení: 
Bc. Michal Demský 
Ing. Eduard Demel,  
 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková 
 
Začiatok zasadnutia: 18,05 hod. 
Koniec zasadnutia: 19,00 hod.  
Miesto konania: zasadačka MÚ na 8. poschodí 
 
Program: 
 

1. Úvod  
2. Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 
Petržalka 

3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

4. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

5. Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 
pre OZ CHARLIE dance studio 

6.  Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 4579, 4580/8, 4580/9, 4580/10, 4580/11, 
4580/12, k.ú. Petržalka pre spoločnosť Nostri effercio s.r.o.  

7. Rôzne 
8. Záver 

 
K bodu č. 1 - Úvod  

Rokovanie komisie zahájil o 18,05 hod. predseda p. Gabriel Gaži, ktorý otvoril 
zasadnutie a konštatoval uznášaniaschopnosť komisie.  
 
 
K bodu č. 2 - Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 
služieb Petržalka 
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Materiál predstavila  riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka p. Soňa Chanečková. 
 
 
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  
 

s ch 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. 4/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 
služieb Petržalka.  
 

Hlasovanie:  

Za: 5 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, 
JUDr. Milan Vetrák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu č. 3 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022. 
 
Materiál predstavila vedúca oddelenia organizačných vecí p. Denisa Paulenová. Po 
predstavení materiálu prítomní pristúpili k hlasovaniu.  
 
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 
 

schváliť  
 
podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov výkon funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v novom 
volebnom období rokov 2018 – 2022 na plný úväzok. 
 
Hlasovanie:  

Za: 5: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, 
JUDr. Milan Vetrák 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0  
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu č. 4- Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 
 
Materiál predstavila vedúca oddelenia organizačných vecí p. Denisa Paulenová. Prítomní po 
krátkej diskusií o počte poslancov pristúpili k hlasovaniu.  
 
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 

 
určiť  

 
v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o o podmienkach výkonu volebného práva v znení 
neskorších predpisov pre nasledujúce funkčné obdobie 35 poslancov miestneho zastupiteľstva 
v 6 volebných obvodoch. 
 

Hlasovanie:  

Za: 5: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, 
JUDr. Milan Vetrák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Materiál bol schválený. 
 
K bodu 5 Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 
Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio 
 
Materiál predstavila vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Alžbeta Broszová. Prítomní 
po krátkej diskusií k počtu rokov,   na ktorých by sa mal prenájom zazmluvniť a o výhodách 
ktoré žiadateľ plánuje pre školu ako aj pre obyvateľov, pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie k bodu 5 
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 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov nájom priestorov nefunkčného školského bazéna o výmere 200 m2 
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v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, pre OZ CHARLIE dance studio, Červeňákova 17, 
841 01 Bratislava, IČO: 30814987 za účelom  vybudovania tanečnej sály z vlastných 
finančných prostriedkov a organizovania kurzov tanca pre širokú verejnosť a mládež 
Petržalky, za podmienky investovania do revitalizácie a rekonštrukcie priestorov vo výške 
minimálne 50.000,-€  na dobu určitú od 01.07.2018 do 30.06 2048, za cenu 1,00 €/m2/ rok, 
celkovo za 200,- €/rok. 

 
Hlasovanie:  

Za: 3: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 -  Ing. Jozef Vydra (dôvod počet rokov, odporúča  zmluvu len na 20 rokov), 
JUDr. Milan Vetrák (dôvod počet rokov, odporúča  zmluvu len na 20 rokov). 
 
Materiál bol schválený. 
  
K bodu 6 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 4579, 4580/8, 4580/9, 4580/10, 4580/11, 
4580/12, k.ú. Petržalka pre spoločnosť Nostri effercio s.r.o. 
 
Materiál predstavila vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Alžbeta Broszová. Prítomní 
po krátkej diskusií pristúpili k hlasovaniu. 
 
Uznesenie k bodu 6 
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 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom pozemkov registra „C“ KN v k. ú. 
Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 4579 - ostatné plochy o výmere 1 169 m2, LV č. 2159, parc. č. 
4580/8 – ostatné plochy o výmere 2937 m2, parc. č. 4580/9 - zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 266 m2, parc. č. 4580/10 – ostatné plochy o výmere 659 m2, parc. č. 4580/11 – ostatné 
plochy o výmere 1083 m2 a parc č. 4580/12 – ostatné plochy o výmere 1995 m2 na Šrobárovom 
námestí, spolu o výmere 8 109 m2, za cenu 0,26 €/m2/rok, čo celkovo predstavuje ročné 
nájomné vo výške 2 108,34 € pre žiadateľa Nostri effercio s.r.o., Šulekova 7, 811 06 Bratislava, 
IČO: 45 926 042, za účelom vybudovania a starostlivosti o Park oddychu na Šrobárovom námestí, 
na dobu 35 rokov od 01.08.2018 do 31.07.2053. 
 
Hlasovanie:  

Za: 0 
Proti: 3  Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, 
Zdržal sa: 2 - RNDr. Gabriel Gaži M.P.H, JUDr. Milan Vetrák 
 
Materiál nebol schválený. 
 
 
 



5 
 

 
K bodu 7 Rôzne 
 
1.  Komisia krátko diskutovala o situácií v KZP.  
2.  Komisia diskutovala o interpelácií k Jame na Vyšehradskej ulici 
 
 
K bodu 8  Záver: 
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a komisia bola ukončená o 19,00 hod.  
 
 

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
         predseda 
Zapísala: Mgr. Jecková, tajomníčka 
Dátum: 15.06.2018 
         

 

 

 
 


