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Zápisnica zo zasadnutia komisie investičných činností 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 03.02.2022 

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

Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. 
Katarína Sklenková, JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

 
Ospravedlnení:  Mgr. Maroš Buberník 
 
Neprítomní:  
 
Tajomník:              Miloš Holán 
 
Hostia:                         PaedDr. Katarína Brťková, Mgr. Soňa Chanečková, Mgr. Monika Adámekova, 

Ing. Andrea Jendeková   
 
 
Začiatok rokovania komisie: 16:00 hod. 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania. 
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a 
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021. 
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23. júna 
2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  Všeobecného záväzného nariadenia  č. 
1/2021 zo dňa 09. februára 2021. 
 
4. Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti o dotáciu na 
projekt „Rozširovanie kapacít MŠ – vytvorenie novej MŠ – otvorenie sedem nových tried“ na základe 
výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 
 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. 
septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2018, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021. 
 
6. Oprava chodníkov a ciest 
 
7. Rôzne 
 
8. Záver 
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K bodu 1. 
Úvod – schválenie programu 
Rokovanie komisie zahájil zastupujúci púredseda komisie, Ing. arch. Matúš Repka, ktorý privítal 
prítomných a konštatoval uznášaniaschopnosť komisie. Predstavil program komisie a následne  dal 
hlasovať o programe v nasledovnom znení:  
 
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania. 
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a 
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021 
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23. júna 
2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  Všeobecného záväzného nariadenia  č. 
1/2021 zo dňa 09. februára 2021 
 
4. Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti o dotáciu na 
projekt „Rozširovanie kapacít MŠ – vytvorenie novej MŠ – otvorenie sedem nových tried“ na základe 
výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 
 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. 
septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2018, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 
 
6. Oprava chodníkov a ciest 
 
7. Rôzne 
 
8. Záver 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková. 
za: 6 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková. 
proti: 0 
zdržal sa:  0 
nehlasoval:  0  
 
Členovia komisie program rokovania schválili. 
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K bodu 2. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 
4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021 
 
Diskusia: 
Materiál odprezentovala pani PaedDr. Brťková. 
Bez diskusie. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková. 
za: 6 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková. 
proti: 0 
zdržal sa:  0 
nehlasoval:  0  
 
Návrh VZN bol schválený. 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prijať  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a 
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021. 
 
 
K bodu 3. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23. júna 2020 
o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  Všeobecného záväzného nariadenia  č. 
1/2021 zo dňa 09. februára 2021. 
 
Diskusia: 
Materiál odprezentoval pani Mgr. Soňa Chanečková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková. 
za: 6 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková. 
proti: 0 
zdržal sa:  0 
nehlasoval:  0  
 
Návrh VZN bol schválený. 
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Stanovisko komisie:  
Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prijať  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23. júna 
2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  Všeobecného záväzného nariadenia  č. 
1/2021 zo dňa 09. februára 2021. 
 
 
K bodu 4. 
Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti o dotáciu na 
projekt „Rozširovanie kapacít MŠ – vytvorenie novej MŠ – otvorenie sedem nových tried“ na základe 
výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 
 
Diskusia: 
Materiál odprezentovala Mgr. Monika Adámekova.  
Pri diskusii bola vznesená pripomienka, že materiál nezohľadňuje skutočnú cenu podľa projektovej 
dokumentácie. Z toho dôvodu bolo navrhnuté, aby sa návrh uznesenie upravil z pôvodne 
navrhovaného  
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ú h l a s í  
so spolufinancovaním mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške minimálne 10% celkových 
oprávnených výdavkov na projekt „Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava“ maximálne do výšky 
50 000 eur“  
na znenie  
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ú h l a s í  
so spolufinancovaním mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške minimálne 10% celkových 

výdavkov na projekt „Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava“ 

  
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu: 
prítomní: 7 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Ing. arch. 
Michala Kozáková. 

za: 6 -  , PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, 
Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Ing. arch. Michala Kozáková. 

proti: 0 
zdržal sa:  0 
nehlasoval:  1 - Ing. Miroslav Behúl  
 
Komisia investičných činností pozmeňovací návrh schválila 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť  znenie uznesenia v nasledovnom znení „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Petržalka 

s ú h l a s í  
so spolufinancovaním mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške minimálne 10% celkových 
výdavkov na projekt „Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava“. 
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Hlasovanie o VZN 
prítomní: 7 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Ing. arch. 
Michala Kozáková. 

za: 6 -  , PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, 
Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Ing. arch. Michala Kozáková. 

proti: 0 
zdržal sa:  0 
nehlasoval:  1 - Ing. Miroslav Behúl  
 
Návrh VZN v pozmenenej podobe bol schválený. 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť  spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti o dotáciu na projekt 
„Rozširovanie kapacít MŠ – vytvorenie novej MŠ – otvorenie sedem nových tried“ na základe výzvy 
na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v zmysle 
pozmeňovacieho návrhu. 
 
 
K bodu 5. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 
2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2018, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 
 
Diskusia: 
Materiál odprezentovala Ing. Jendekova.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8 -  Ing. Miroslav Behúl, PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, 

Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Ing. arch. 
Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

za: 8 -  , PhD., Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, 
Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Ing. arch. Michala Kozáková, 
JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

proti: 0 
zdržal sa:  0 
nehlasoval:  0  
 
Návrh VZN bol schválený. 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. 
septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, Všeobecne 
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záväzného nariadenia č. 4/2018, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 
 
 
K bodu 6. 
Oprava chodníkov a ciest 
 
Diskusia: 
Materiál odprezentoval p. Holán. 
Na poslednej komisii investičných činností bola vznesená požiadavka aby bol na najbližšiu komisiu 
prizvaný zástupca RTČ, ktorý odprezentuje plán rekonštrukcii chodníkov na rok 2022 a zároveň 
pripraví k tomuto bodu materiál, ktorý bude predložený na komisiu. Vzhľadom k skutočnosti, že RTČ 
nemá momentálne vedúceho materiál odprezentoval Miloš Holán. Členovia komisie majú 
požiadavku, aby bol tento bod zpracovaný do informačného  materiálu. 
 
 
K bodu 7. 
Rôzne 
 
 
Záver 
 
V závere predsedníčka Komisie investičných činností poďakoval všetkým členom komisie a hosťom za 
účasť a popriala pekný zvyšok dňa 
 
Ukončenie rokovania komisie:  17:00 hod. 
 
Bratislava, 8.2.2022 
 
                                                                                               Ing. arch. Michala Kozáková 
                                                                                                      predseda komisie     
 
Zapísal:  Miloš Holán 
    tajomník komisie                                   


