Komisia ÚPVaR

26.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie ÚPVaR dňa 26.05.2020

Začiatok komisie: 16:45
Prítomní členovia komisie - poslanci:
Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. Lýdia Ovečková, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,
Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši,
Ing. Jozef Vydra;
Prítomní členovia komisie - neposlanci:
Ing. Alica Hájková, PhD., Štefan Wenchich;
Neprítomní členovia komisie - poslanci:
Ing. arch. Michala Kozáková, PaedDr. Oliver Kríž;
Neprítomní členovia komisie - neposlanci:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč;
Hostia:
p. Hasička, p. Vasek, p. Broszová, p. Lukáček, p. Biljnjová, p. Halčáková, p. Nemec, p. Jahanpour,
p. Srpoň, p. Janota, p. Mišík, p. Kováč, p. Škoruda, p. Peráček st., p. Peráček ml.;

Program zasadnutia:
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019
3. Zmena VZN o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby
4. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských
školách - výzva
5. Zmena VZN o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Petržalka
6. Možnosti na zvýšenie kapacity materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BratislavaPetržalka
7. Súkromná MŠ a ZŠ, Vavilovova 18 - zmena stavby (dostavba, stavebné úpravy)
8. Návrh zámeru na kúpu objektu – ZSE, na Ul. Ondreja Štefanka 2, Bratislava-Petržalka, súpisné č.
3274 vrátane priľahlých pozemkov
9. Bratislavský dunajský park (BDP)
10. Bytový dom Habern Au, ul. A. Gwerkovej, Bratislava
11. Rôzne:
 Informácia o vytvorení pracovnej skupiny pri projekte revitalizácie Námestia republiky
 Informácia o pripravovanom projekte dočasnej hmlovej fontány na Námestí republiky
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie J. Vydra.
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K bodu 1
J. Vydra navrhol upraviť program nasledovne: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9, 10, 8.
Za úpravu hlasovalo 10/10 prítomných členov.
K bodu 2
Materiál Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019
prítomným predstavil p. Lukáček.
Uznesenie č. 88 zo dňa 26.05.2020:
Komisia odporúča v zmysle predloženého materiálu miestnemu zastupiteľstvu:
1. schváliť celoročné hospodárenie, záverečný účet, prevod prebytku, finančné usporiadanie,
2. potvrdiť použitie prostriedkov peňažných účelových fondov a
3. berie na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra.
Hlasovanie:
Prítomní:
10 z 13 členov
za:
10
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 89 zo dňa 26.05.2020:
Komisia žiada do zasadnutia miestneho zastupiteľstva materiál doplniť o prílohu „Investičný plán
na rok 2020 a jeho plnenie“.
Hlasovanie:
Prítomní:
10 z 13 členov
za:
10
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
Návrh zmeny VZN o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby prítomným predstavila p.
Halčáková.
Uznesenie č. 90 zo dňa 26.05.2020:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh zmeny VZN o poskytovaní a výške úhrady
za sociálne služby.
Hlasovanie:
Prítomní:
za:
proti:
zdržal sa:

10 z 13 členov
8
0
0
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nehlasoval: 2
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 4
Materiál Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných
materských školách prítomným predstavila p. Halčáková.
Uznesenie č. 91 zo dňa 26.05.2020:
Komisia odporúča v zmysle predloženého materiálu miestnemu zastupiteľstvu schváliť výzvu
a poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských
školách.
Hlasovanie:
Prítomní:
10 z 13 členov
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 1
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 6
Materiál Možnosti na zvýšenie kapacity materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BratislavaPetržalka prítomným predstavil p. Nemec.
Uznesenie č. 92 zo dňa 26.05.2020:
Komisia berie na vedomie materiál Možnosti na zvýšenie kapacity materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie:
Prítomní:
10 z 13 členov
za:
9
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 5
Zmenu VZN o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka prítomným predstavila L. Ovečková.
Uznesenie č. 93 zo dňa 26.05.2020:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu VZN o školských obvodoch základných
škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie:
Prítomní:
10 z 13 členov
za:
5
3|6

Komisia ÚPVaR

26.05.2020

proti:
0
zdržal sa:
5
nehlasoval: 0
Uznesenie nebolo schválené.
K bodu 7
Investičný zámer Súkromná MŠ a ZŠ, Vavilovova 18 - zmena stavby (dostavba, stavebné úpravy)
prítomným predstavila pani Jahanpour.
Uznesenie č. 94 zo dňa 26.05.2020:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom Súkromná MŠ a ZŠ, Vavilovova 18 - zmena stavby
(dostavba, stavebné úpravy).
Hlasovanie:
Prítomní:
10 z 13 členov
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
2
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 9
Úvodnú štúdiu Bratislavský dunajský park prítomným predstavili páni Mišík, Janota a Kováč.
Prezentovali víziu prijatia memoranda o spolupráci na rozvoji, budúcom využití a správe Dunaja
a jeho okolia v podobe Bratislavského dunajského parku dotknutými orgánmi a organizáciami.
Uznesenie č. 95 zo dňa 26.05.2020:
Komisia berie na vedomie úvodnú štúdiu Bratislavský dunajský park.
Hlasovanie:
Prítomní:
10 z 13 členov
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 10
Investičný zámer Bytový dom Habern Au, ul. A. Gwerkovej prítomným predstavili páni Škoruda,
Peráček st. a Peráček ml.
Odišli B. Sepši a E. Pätoprstá.
Uznesenie č. 96 zo dňa 26.05.2020:
Komisia odporúča súhlasiť s investičným zámerom Bytový dom Habern Au, ul. A. Gwerkovej za
predpokladu rešpektovania nasledovných podmienok:
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1. parter objektu bude prepracovaný tak, aby mohli byť priestory na 1.NP využiteľné pre potreby
mestskej časti (napr. denný stacionár),
2. prepracovaná dokumentácia investičného zámeru bude opätovne predložená do komisie ÚPVaR.
Hlasovanie:
Prítomní:
8 z 13 členov
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
2
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 97 zo dňa 26.05.2020:
Komisia odporúča investorovi prezentovať investičný zámer Bytový dom Habern Au, ul. A. Gwerkovej
obyvateľom dotknutej lokality.
Hlasovanie:
Prítomní:
8 z 13 členov
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 8
Časť materiálu Návrh zámeru na kúpu objektu – ZSE, na Ul. Ondreja Štefanka 2, Bratislava-Petržalka,
súpisné č. 3274 vrátane priľahlých pozemkov prítomným z hľadiska územného plánovania predstavil
p. Hasička.
Uznesenie č. 98 zo dňa 26.05.2020:
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh zámeru na kúpu objektu – ZSE, na Ul.
Ondreja Štefanka 2, Bratislava-Petržalka, súpisné č. 3274 vrátane priľahlých pozemkov.
Hlasovanie:
Prítomní:
8 z 13 členov
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu Rôzne
 Informácia o vytvorení pracovnej skupiny pri projekte revitalizácie Námestia republiky
Š. Hasička informoval, že pre potreby komunikácie medzi OZ PUNKT vykonávajúcim participáciu
a miestnym úradom vznikla potreba vytvorenia pracovnej skupiny za účelom zabezpečenia podkladov
a vzájomnej informovanosti. Z diskusie však vyplynulo, že v tejto etape pracovná skupina za účasti
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poslancov ešte nie je potrebná a pre zabezpečenie podkladov postačí, ak bude p. Hasička kontaktnou
osobou za miestny úrad a v prípade potreby zabezpečí požadované podklady.
 Informácia o pripravovanom projekte dočasnej hmlovej fontány na Námestí republiky
Š. Hasička informoval, že miestny úrad komunikoval s Metropolitným inštitútom Bratislavy vo veci
osadenia dočasnej hmlovej fontány na Námestí republiky. V prípade, že dôjde k jej realizácii, uvažuje
sa s jej osadením od leta približne do konca októbra tohto roku.

Komisia ukončila svoju činnosť.
Záver rokovania komisie: 20:00 hod.

Zapísal:

Ing. arch. Štefan Hasička

Dňa 02.06.2020 overil:

Ing. Jozef Vydra
predseda komisie ÚPVaR
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