
Komisia mobility, dopravy a bezbariérovosti 24.11.2021 o 

16:00 (On-line prostredníctvom aplikácie ZOOM ) 

 
Program zasadnutia: 

 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom do roku 

2024 

3.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom 

poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- 

Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2021 

zo dňa ... ... 2021 k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava 

6. Informácia k výkonu objektívnej zodpovednosti a celkovo k parkovacej politike 

 

Poprosiť miloša holánovi rozpis časti 3 – obnova komunikácii 100 000 – v akom štádiu sú 

prirpavené projektové dokumentácie  

Komisia DMaB žiada o detailnejšie rozpracovanie programu č. 4  - 7 za   

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie komisie otvoril poslanec Tomáš 

Palkovič  

 Hlasovanie k vyhotoveniu zápisnice: 

Prítomní: 7 z 10 

Za:0 proti:0 zdržal sa:7 nehlasoval: 0 

 
Komisia DMaB schválila program zasadnutia  

 

 
 

 

K bodu č. 2 

Prezentuje: Mário Turan 

 

1. a.) Komisia DMaB odporúča schváliť miestnemu zastupiteľstvu Návrh úpravy rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie výdavkov čerpaných 

z úveru  

 

Prítomní: 6 z 10  

 

 

 Za: 0 proti: 0 zdržal sa: 7 nehlasoval: 0 

 



 

Uznesenie nebolo schválené.   

 

b.) Komisia DMaB žiada o detailnejšie rozpracovanie programu č.4.1.1 a 4.1.3 v  rámci návrhu 

investičného plánu pre rok 2022 a v akom štádiu je prípra projektových dokumentácii v tejto 

veci.  

Prítomní: 6 z 10  

 

 

 Za: 0 proti: 0 zdržal sa: 7 nehlasoval: 0 

 Uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 3 

Prezentuje: Štefan Hasicka  

 

1. Komisia DMaB odporúča schváliť Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu 

zvereného majetku na ulici Haanova 

 

Prítomní: 7 z 10 

 
Za: 6 proti:0 zdržal sa:1 nehlasoval:0 

 
 

Uznesenie bolo schválené.  

 
K bodu č. 4 

Prezentuje: Sonneková 

 

 
1. Komisia DMaB odporúča schváliť miestnemu zastupiteľstvu Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa určuje spádová 

materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- 

Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie 

 

 

 

Prítomní: 7 z 10  

 

 

 Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 



 
 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

K bodu č. 5 

Prezentuje: Sonneková 

 

 
7. Komisia DMaB odporúča schváliť miestnemu zastupiteľstvu Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2021 zo dňa ... ... 2021 k 

zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava 

 

 
Prítomní: 8 z 10 

 

 

 Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 

 
 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu č.6  

 

 

K predmetnému bodu prebehla rozsiahla diskusia ohľadom parkovacej politiky 

a objektívnej zodpovednosti. Poverený zamestnanec z referátu mobility vysvetlil celý proces 

a situáciu. Objektívnu zodpovednosť má v kompetencii najmä magistrát, pričom v tejto veci 

úzko spolupracujú s mestskou časťou. V tomto roku bola vyexpedovaná jedna pokuta na základe 

objektívnej zodpovednosti v parkovacej zóne dvory 4. K predmetnému bodu sa neprijímalo 

žiadne uznesenie.



 

 

 

 

 

 

 

 
Zapísal: Adam Sarlós Podpis:....................... 

 
 

Overil: Tomáš Palkovič predseda Podpis:....................... 


