
 

 

Zápisnica zo 6. zasadnutia komisie investičných činností 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 12.09.2019 

 

Prítomní:  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun 

(neskorší príchod), Mgr. Gabriel Fekete, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína 

Sklenková. 

 

Ospravedlnení: Ing. arch. Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD., Mgr. Maroš 

Buberník 

 

Neprítomní: 0 

 

Tajomník: Ing. Ľubomír Hesek 

 

Hostia: Daniela Podolayová, Mgr. Soňa Chanečková, Ing. Julián Lukáček, 

Mgr. Alžbeta Broszová. 

 

Začiatok rokovania komisie: 16.00 hod 

 

 

Program: 

 

1. Úvod – schválenie programu 

2. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 

2019. 

3. Návrh úpravy Zásad hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019. 

5. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019. 

6. Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 

sociálnych služieb Petržalka, v znení neskorších predpisov. 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

4/2012 zo dňa 25.septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 

5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015 , VZN č. 2/2016, VZN č. 

6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018a VZN č.3/2019. 

8. Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou s prílohou. 

9. Terasy. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 
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K bodu 1. 
Úvod – schválenie programu 

 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie Ing. arch. Michala Kozáková, ktorá 

privítala prítomných, ospravedlnila neúčasť Ing. arch. Matúša Repku, JUDr. Milana Vetráka 

PhD a Mgr. Maroša Buberníka a konštatovala uznášaniaschopnosť komisie. 

Predsedníčka navrhla presunúť prerokovanie bodu 8 ako bod 4 a bodov 6 a 7 ako body 5 a 6. 

Navrhované body programu č. 4 a 5 budú prerokované ako body č. 7 a 8.  

 

Členovia komisie program rokovania schválili. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 5 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Mgr. Gabriel 

Fekete, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková. 

za: 5 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Mgr. Gabriel 

Fekete, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková. 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2. 

Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 2019. 

 

Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia 

 

Stanovisko komisie: Členovia komisie zobrali uvedenú informáciu na vedomie. 

Komisia investičných činností nemá pripomienky a  o d p o r ú č a  Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  zobrať na vedomie  Informáciu o 

uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 2019 

 

 

K bodu 3.  

Návrh úpravy Zásad hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Materiál vypustený z prerokovania v komisii. 

 

 

K bodu 4.  

Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-

Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou s prílohou. 

 

Materiál uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca referátu SMM 

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   Dodatok č.1 k Zásadám 

hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom 

zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou s prílohou.  
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Hlasovanie: 

prítomní: 5 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Mgr. Gabriel 

Fekete, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková. 

za: 5 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Mgr. Gabriel 

Fekete, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková. 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/6/2019 bolo schválené. 

 

 

K bodu 5.  

Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka, v znení neskorších predpisov. 

 

Materiál uviedla: Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka Stred. soc. služieb Mlynarovičova 23 

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  Všeobecne záväzne 

nariadenie mestskej časti Bratislava -Petržalka o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka,  v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie: 

prítomní: 6 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 

Mgr. Gabriel Fekete, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková. 

za: 6 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 

Mgr. Gabriel Fekete, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková. 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/6/2019 bolo schválené. 

 

 

K bodu 6.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 

25.septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, 

VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015 , VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 

6/2018a VZN č.3/2019. 

 

Materiál vypustený z prerokovania v komisii. 
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K bodu 7.  

 

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019. 

 

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  zobrať na vedomie  Správu o plnení 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019 tak, ako bola predložená. 

 

 

K bodu 8.  

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019. 

 

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  schváliť   Návrh úpravy rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 tak, ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 6 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 

Mgr. Gabriel Fekete, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková. 

za: 6 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 

Mgr. Gabriel Fekete, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková. 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/6/2019 bolo schválené. 

 

 

K bodu 9. 

Terasy 

Komisia investičných činností žiada p. prednostu miestneho úradu o predloženie 

požadovaného sumáru zo dňa 14.08.2019 vyplývajúceho z listu adresovaného na p. prednostu 

- „pasport“ terás (zverených MČ Petržalka), ktorý má obsahovať fotodokumentáciu, situáciu, 

informácie kedy boli vykonané stavebné činnosti, koľko financií sa použilo na predmetné 

činnosti, definovať stav jednotlivých terás. 

 

 

K bodu 10. 

Rôzne 

Komisia investičných činností žiada p. prednostu miestneho úradu o prípravu nasledovných 

podkladov k objektu Haanova 10: 
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- Odhadované možné náklady na asanáciu objektu, 

- Územnoplánovaciu informáciu. 

Komisia investičných činností žiada p. prednostu miestneho úradu o predloženie 

nasledovných informácií: 

- Informáciu o ročných nákladoch na prevádzku Miestneho úradu v budove Technopol, 

- Informáciu potrebe plošnej výmery pre potreby Miestneho úradu, 

- Informáciu k pripravovaným projektom „Zelené strechy“. 

o v akom štádiu je príprva PD v rámci výzvy č. 40, ktorá sa pripravuje?  

o Žiadame informáciu, či sa MČ  zapojila do 8. kola výzvy, ak nie, do ktorého 

kola sme pripravení sa zapojiť 

 

K bodu 11. 

Záver 

 

V závere rokovania predsedníčka Komisie investičných činností poďakovala všetkým členom 

komisie a hosťom za účasť. 

 

Ukončenie rokovania komisie: 17.45 h 
 

 

Bratislava 12. 09. 2019  

 

 

 

 Ing. arch. Michala Kozáková 

     predsedníčka komisie 

 

Zapísal: Ing. Ľubomír Hesek 

tajomník komisie 


