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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 15.10.2018 
 

 

Začiatok komisie: 16:40 hod. 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
J. Vydra – predseda, A. Hájková, E. Pätoprstá, L. Ovečková, Ľ. Kačírek, M. Jóna 

Neprítomní poslanci: 

I. Antošová  

Prítomní neposlanci členovia komisie: 

T. Schlosser, B. Sepši 

Hostia: A. Broszová - vedúca ONsM, pán Šesták - poslanec MZ, pán Mistrík a pán Janota – 

Iniciatíva Lido Lagúna  

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č.023/93  

4. Návrh na zmenu zmluvy kontajnerové stojisko 

5. Petícia proti výstavbe na Tematínskej ulici 

6. Doplnenie dokumentu Transparentná Petržalka 

7. Štúdia pešieho pohybu Dvory 

8. Informácia o športovo-rekreačnom území LIDO 

9. Rôzne 

 

 

K bodu 1 

Program komisie v navrhnutej podobe bol prijatý bez hlasovania. 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení bez pripomienok. 

 

K bodu 3  
Komisia prerokovala Návrh na zriadenie pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č.023/93. 

Materiál predstavil prítomným predseda komisie J. Vydra. 

Uznesenie č. 46: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

A. z r i a d i ť 

v nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy               

č. 231/2015 zo dňa 25. 6. 2015 pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov poslaneckých klubov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorej členmi môžu byť aj 

zástupcovia starostu a odborníci z radov neposlancov, na revíziu zmluvy č. 023/93 o nájme 

v znení jej dodatkov s cieľom zabezpečiť primeranú cenu za teplo pre obyvateľov Petržalky, 

T: január 2019 

B. uložiť 

povinnosť predsedom poslaneckých klubov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Petržalka, aby miestnemu zastupiteľstvu oznámili mená ich zástupcov 

v pracovnej skupine zriadenej podľa bodu A. tohto uznesenia, ako aj mená najviac troch 
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odborníkov z radov neposlancov za každý poslanecký klub v tejto pracovnej skupine, ktorí 

majú najmenej päťročné preukázateľné praktické skúsenosti v oblasti tepelnej energetiky, 

T: do 60 dní  

od zriadenia pracovnej skupiny 

C. žiadať 

starostu, aby oznámil miestnemu zastupiteľstvu najviac troch svojich zástupcov v pracovnej 

skupine zriadenej podľa bodu A. tohto uznesenia, 

T: do 60 dní  

od zriadenia pracovnej skupiny 

D. žiadať 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby v súlade s § 31 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. 

z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov urýchlene aktualizoval Koncepciu rozvoja 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky prijatú uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 496/2008 zo dňa 25. 9. 2008. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní:     7                                                                                                                                            

za:          6                                                                                                                                                         

proti:          1          

zdržal sa:     0                                                                                                                       

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4 

Komisia prerokovala Návrh na zmenu zmluvy kontajnerové stojisko pre bytový dom  

Haanova ulica č. 31-41. Materiál predstavila A. Broszová - vedúca oddelenia NsM.  

Uznesenie č. 47: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

Návrh na zmenu zmluvy kontajnerové stojisko.  

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní:      7                                                                                                                                            

za:           6                                                                                                                                                      

proti:           0       

zdržal sa:       1  

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5 

Komisia prerokovala Petíciu proti výstavbe na Tematínskej ulici. Petíciu odprezentoval pán 

poslanec Šesták. 

Uznesenie č. 48: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka    

a/ vziať na vedomie 

predložený materiál Petícia proti výstavbe na Tematínskej č.1. 

b/ podporiť požiadavky signatárov petície a deklarovať vôľu 

aby stavba bývalej Materskej školy na Tematínskej č.1 slúžila opätovne svojmu pôvodnému 

účelu, a to ako materská škola, prípadne zariadenia sociálnych služieb, pri súčasnom 

zachovaní jedinečnosti jej polohy v priamom kontakte s flórou a faunou susediaceho lesa. 
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c/ žiadať 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby v očakávanom stavebnom konaní týkajúcom 

sa bývalej Materskej školy na Tematínskej č.1 rešpektoval vôľu poslancov miestneho 

zastupiteľstva a požiadavky signatárov Petície proti výstavbe na Tematínskej č.1 a 

presadzoval zachovanie návratu pôvodnej funkcie stavby, jej objemových parametrov, pri 

minimálnych zásahoch do okolitej zelene. 

d/ žiadať 

primátora Hl. mesta SR Bratislavy, aby nevydával kladné súhlasné stanovisko k akejkoľvek 

stavbe na predmetných pozemkoch. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní:       7                                                                                                                                          

za:            7                                                                                                                                                      

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6 

Komisia prerokovala doplnenie dokumentu Transparentná Petržalka. Materiál prítomným 

predstavila pani Pätoprstá. Pani Ovečková doplnila materiál o bod č.2):  

Uznesenie č. 49: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť 

 

1) Doplnenie zásad transparentného fungovania samosprávy mestskej časti pod názvom 

Transparentná Petržalka 

V časti 7. Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy sa doplnia nové body: 

 

e) zabezpečiť transparentú mediálnu politiku MČ Petržalka a včas informovať 

verejnosť o významných investíciách a investičných zámeroch na území Petržalky 

 

f) informovať o stanovisku starostu k predajom, zámenám a investičným zámerom na 

území MČ Petržalka zasielanému hlavnému mestu SR Bratislava a to bezodkladne 

všetkých poslancov e-mailom a zároveň v informačných materiáloch na najbližšom 

zastupiteľstve MČ Petržalka 

 

g) informovať o všetkých petíciách doručených na MČ Petržalka, vrátane textu petície 

a sprievodného listu k petícii a to bezodkladne všetkých poslancov v informačných 

materiáloch na najbližšom zastupiteľstve MČ Petržalka 

 

h) Komisie mestskej časti Bratislava-Petržalka sú verejné. Sociálna komisia je verejná 

len ak to členovia komisie na rokovaní schvália. Účasť a vystúpenie verejnosti si 

upravujú v rokovacom poriadku príslušná komisia. 

 

Pripraviť a schváliť 

 

2) Zmenu štatútu organizácií, kde zriaďovateľom je mestská časť Petržalka tak, aby boli 

zapracované opatrenia, ktoré nebudú dovoľovať zapájanie sa registrovaných kandidátov v 

regionálnych a komunálnych voľbách do programu akcií/podujatí, ktoré organizuje alebo 
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má nad nimi záštitu mestská časť alebo jej organizácie. Rovnako členovia komisie 

odporúčajú zapracovať uvedené pravidlo do materiálu Transparentná Petržalka. 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní:       5                                                                                                                                          

za:            5                                                                                                                                                      

proti:  0         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7 

Komisia bola informovaná o spracovanej Štúdii pešieho pohybu Dvory. Štúdiu odprezentoval 

M. Raus z oddelenia ÚRaD. 

Uznesenie č. 50: 

Komisia berie na vedomie informáciu o spracovanej Štúdii pešieho pohybu Dvory.  

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 8                                                                                                                                           

za:  7                                                                                                                                                       

proti:  1         

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8 

Komisia bola informovaná o športovo-rekreačnom území LIDO a spracovanej štúdii 

športovo-rekreačnej zóny LIDO. Informáciu podal pán Mišík z Iniciatívy Lido Lagúna.  

Uznesenie č. 51: 

Komisia odporúča súhlasiť s navrhovanou  štúdiou športovo-rekreačnej zóny LIDO.  

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 5                                                                                                                                           

za:  4                                                                                                                                                       

proti:  0         

zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Rôzne 

 

 

 

 

 

 

Záver rokovania komisie: 19:05 hod. 

Zapísal: Ing. arch. J. Vasek 

Overil:   J. Vydra 


