Zápisnica zo zasadnutia komisie investičných činností zo dňa 12.09.2018
Prítomní:

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H., Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková,
Ing. Eduard Demel

Neprítomný: JUDr. Milan Vetrák, PhD., Bc. Michal Demský
Program:
Úvod – schválenie programu
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku.
VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov.
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 06. 2018.
Projekt: „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava“.
Prerokovanie petície obyvateľov M.C. Sklodowskej 13 – 29 za zmenu v projekte „Účko –
komunitný a oddychový priestor“, ktorý schválilo MZ v máji 2018
7. Rôzne.
8. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu 1.
Úvod – schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H. a zároveň ospravedlnil
JUDr. Milana Vetrák, PhD. a Bc. Michala Demského. Predseda tiež potvrdil uznášaniaschopnosť
schôdze.
K bodu 2.
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku
Materiál uviedla: Mgr. Veronika Berner Ďurinová – poverená vedúca oddelenia životného prostredia
Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po krátkej diskusii prijali
stanovisko.
Stanovisko komisie:
Komisia investičných činností nemá pripomienky a o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti
Bratislava-Petržalka , ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H., Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková,
Ing. Eduard Demel
prítomní: 5
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 3.
VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov
Materiál uviedla: Mgr. Veronika Berner Ďurinová – poverená vedúca oddelenia životného prostredia
Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom v súvislosti s ktorým
prebehla diskusia ohľadom oploteného výbehu pre psov na Holíčskej ulici. V predmetnom výbehu
dochádza ku koncentrácii majiteľov psov vo výbehu, čo spôsobuje nadmerné štekanie psov, ktoré
obťažuje obyvateľov priľahlých bytových domov aj v neskorých nočných hodinách. Členovia komisie
diskutovali o možnosti obmedziť/zmeniť prevádzkové hodiny psieho výbehu, prípadne jeho
premiestnenie v rámci inej lokality. V rámci diskusie bola tiež vznesená pripomienky, aby mestská
časť Bratislava-Petržalka intenzívnejšie informovala občanov („psíčkarov“ aj „nepsíčkarov“)
prostredníctvom všetkých dostupných mediálnych prostriedkov o zmenách týkajúcich sa voľného
výbehu psov.
Stanovisko komisie:
Komisia investičných činností o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka schváliť Všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka ,
ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti BratislavaPetržalka s pripomienkou, aby mestská časť Bratislava-Petržalka intenzívnejšie informovala občanov
(„psíčkarov“ aj „nepsíčkarov“) prostredníctvom všetkých dostupných mediálnych prostriedkov
o zmenách týkajúcich sa voľného výbehu psov
Hlasovanie: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H., Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková,
Ing. Eduard Demel
prítomní: 5
za: 0
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 4.
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 06. 2018
Materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia
Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po krátkej diskusii prijali
stanovisko.

Stanovisko komisie:
Komisia investičných činností nemá pripomienky a o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka z o b r a ť n a v e d o m i e správu o pl není
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H., Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková,
Ing. Eduard Demel
Prítomní: 5
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uznesenie bolo schválené.
K bodu 5.
Projekt: „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava“.
Materiál uviedla: Mgr. Katarína Semanková – poverená vedením oddelenia projektového riadenia
Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po krátkej diskusii prijali
stanovisko.
Stanovisko komisie:
Komisia investičných činností nemá pripomienky a o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie denného stacionáru pre
seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na
komunitnej úrovni, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR
Bratislava a platným PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu vo výške
51 267,60 EUR, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových oprávnených
výdavkov projektu;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H., Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková,
Ing. Eduard Demel
Prítomní: 5
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 6.
Prerokovanie petície obyvateľov M.C. Sklodowskej 13 – 29 za zmenu v projekte „Účko – komunitný a
oddychový priestor“, ktorý schválilo MZ v máji 2018
Materiál uviedol: Mgr. Ing. Michal Radosa – zástupca starostu
Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po krátkej diskusii hlasovali
za spôsob vysporiadania sa s petíciou v rámci projektu.
Stanovisko komisie:
Komisia investičných činností nemá pripomienky a súhlasí so zmenou lokality určenou pre realizáciu
projektu „Účko – komunitný a oddychový priestor“.
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Hlasovanie: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H., Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková,
Ing. Eduard Demel
Prítomní: 5
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 7.
Rôzne
Tajomníčka komisie Mgr. Katarína Semanková spracovala na základe prosby predsedu Komisie
investičných činností RNDr. Gabriela Gažiho, M.P.H., sumárnu informáciu
k dotačným
a eurofondovým projektom, ktoré boli podané za mestskú časť Bratislava-Petržalka. S predmetným
materiálom boli všetci členovia komisie oboznámení a zobrali ho na vedomie.
K bodu 8.
Záver
V závere stretnutia predseda Komisie investičných činností poďakoval všetkým členom a hosťom za
účasť.
Začiatok rokovania komisie: 17.30 h
Ukončenie rokovania komisie:18.30 h

Bratislava 13. 09. 2018
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H.
predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Semanková
tajomníčka komisie
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