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Zápisnica zo zasadnutia komisie ÚPVaR dňa 07.06.2022 
o 17:00 v budove Technopolu, v zasadačke miestneho úradu na 8. poschodí 

 
Prítomní členovia komisie - poslanci (podčiarknutí od začiatku): 
Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. Lýdia Ovečková, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, 
Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Katarína Sklenková, Ing. Jozef Vydra; 
 
Neprítomní členovia komisie - poslanci: 
Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 
 
Prítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku): 
Ing. Alica Hájková, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.; 

 
Neprítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku): 
Štefan Wenchich; 

 
Hostia: Mgr. Viktor Baumann, Ing. Andrea Garanová, Mgr. Jana Guľová, Ing. arch. Zuzana Gazsová,  
Ing. arch. Štefan Hasička, Mgr. Zuzana Horniaková, Ing. Tomáš Matulík, Mgr. Alžbeta Neuschlová, 
Ing. Ľubica Orságová 
 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda: J. Vydra 
Začiatok komisie:   17:15 hod. 
 
K bodu 1 

Program zasadnutia: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. FO - Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 

3. FO - Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 

4. RSMM - Návrh na prenájom časti pozemku registra ,,C" KN parc. č. 2843/30 pod stavebným 
objektom SO 11 - Južná pláž, ktorý bude dotknutý umiestnením stavby ,,Polyfunkčný objekt - 
Tematínska" pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

5. OŠ - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa 
... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 

6. OŠ - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa 
... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava 

7. OŠ - Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

8. OŠ - Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka 2022/2023 
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

9. ROV - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo dňa 
..... o organizácii miestneho referenda 

10. OSV - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, 
o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 

11. RPPO - Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

12. Rôzne 
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Prítomných 8 z 13 členov.  
Za schválenie programu a predradenie bodov 5, 6, 7, 8 a 4 hlasovalo 8/8 prítomných členov. 
 
 
2. K bodu 5  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 
Bratislava  
Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Andrea Garanová. 

 
Uznesenie č. 17/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 o zriadení 
Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 8 z 13 členov 

za: 8  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
 
 
3. K bodu 6 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 
Bratislava  
Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Andrea Garanová. 

  
Uznesenie č. 18/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 o zriadení 
Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 8 z 13 členov 

za: 8  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
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4. K bodu 7 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka  
Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Andrea Garanová. 
 
Parafrázovaný záznam z diskusie: Vydra: či sú vyriešené obvody na juhu Petržalky; Garanová: informuje 
o sťahovaní dvojtriednych MŠ späť do predtým prenajímaných priestorov, obvody sa ešte budú meniť 
podľa vyťaženosti. Informuje o viac ako 180 ukrajinských deťoch do 1. 9. ročníka (sú zaradené nie 
prijímané); 
 
Uznesenie č. 19/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť počty tried 
I. ročníka a z toho počty špeciálnych tried v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka na školský rok 2022/2023 nasledovne: 

 
 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 8 z 13 členov 

za: 8  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
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5. K bodu 8 

Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka 
2022/2023 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Andrea Garanová. 

Informuje o 267 deťoch neprijatých do MŠ, že všetky budú prijaté, z toho 101 malo rok narodenia 2020 
a 30 detí už navštevuje MŠ, otvorí sa ešte Fedinova a Fialová, na 23 detí so špeciálnymi potrebami nie 
je adekvátne  personálne obsadenie. 

 
Uznesenie č. 20/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia berie na vedomie informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka 
2022/2023 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 8 z 13 členov 

za: 8  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
 
 
6. K bodu 4  

Návrh na prenájom časti pozemku registra ,,C" KN parc. č. 2843/30 pod 
stavebným objektom SO 11 - Južná pláž, ktorý bude dotknutý umiestnením 
stavby ,,Polyfunkčný objekt - Tematínska" pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s. ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál predstavili a na otázky odpovedali Mgr. Viktor Baumann a Ing. Tomáš Matulík. 

Prišiel D. Petrovič 17:32, B. Kováč 18:08 

 
Parafrázovaný záznam z diskusie: Baumann: zdôvodňuje oprávnenosť osobitého zreteľa v tomto 
prípade, keďže ide o verejný priestor; Sklenková: čo všetko sa žiadateľ zaväzuje vybudovať a ako je to 
vymáhateľné; Baumann: čl. 4 nájomnej zmluvy - zmluvná pokuta 5000 € za každú nezrealizovanú 
položku; Hájková: prečo budú realizovať parkovacie miesta a komunikáciu na teréne; Baumann: kvôli 
prístupu k Draždiaku ako aj pre obsluhu verejného priestoru, parkovacie miesta budú začlenené 
do parkovacej politiky; Repka: ako budú spoplatnené verejné sprchy a WC na pozemku investora; 
Matulík: informuje, že šatne boli presunuté na pozemky žiadateľa z dôvodu výhrad miestneho úradu 
k stavu, ktorý by nastal v prípade ukončenia nájmu pozemkov v ich pôvodne navrhovanej polohe; 
nemajú v pláne ich spoplatniť, uvažujú so zariadením vybavenosti, ktoré bude generovať zisk, 
ktorý pokryje potrebnú údržbu; rokujú aj s investorom pripravovaného susedného zámeru wellnessu 
a majú pripravené stretnutie so zástupcami lesov SR; tvrdí, že realizácia verejného priestoru je ich 
vlastným zámerom; Vydra: informuje sa o plánovanom začiatku stavby; Matulík: koncom roka 2022, 
zdržal ich Slávik; Petrovič: informuje, že nebude hlasovať, aby nikoho neovplyvnil; podľa neho sa 
rokovania, na ktorých bol účastný, za dva roky nikam nepohli; 
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Uznesenie č. 21/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30, 
druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1560 m2, v k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644 vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava:  

A. Nájom pozemku do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v zmysle projektovej 
dokumentácie stavby s názvom „Polyfunkčný objekt Tematínska“ (SO 01- až SO 11- Južná pláž):  

 časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30 podľa Štruktúry navrhovaných majetkovoprávnych 
vzťahov vyznačené:  
- zelenou farbou vo výmere 484 m2,  
Prenájom časti pozemku do právoplatnosti kolaudácie na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 
2843/30 vo výmere 484 m2, spolu v celkovej výmere 484 m2, za cenu 10,00 €/m2/rok, čo spolu 
predstavuje sumu 4840,00 Eur, pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s., Antolská 6, 851 07 Bratislava, IČO: 
51 772 442, za účelom revitalizácie územia, vykonanie výsadby zelene a terénnych a zemných prác 
smerujúce k modernizácii, rozvoju územia a skrášlenia prírodného prostredia v lokalite Veľkého 
Draždiaka.  
Po právoplatnosti kolaudácie budú revitalizované stavby na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 
2843/30 vo výmere 484 m2, odovzdané do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy.  

B. Nájom pozemku na dobu určitú - 20 rokov odo dňa podpísanej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami:  

 časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30 podľa Štruktúry navrhovaných majetkovoprávnych 
vzťahov vyznačené:  
- červenou farbou vo výmere 360 m2,  

Prenájom časti pozemku na dobu určitú - 20 rokov odo dňa podpísanej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30 vo výmere 360 m2, 
spolu v celkovej výmere 360 m2 z dôvodu, že na tejto časti pozemku sa bude realizovať 
pobytová plocha a letný altánok – obe dočasné stavby tvoriace súčasť amfiteátra pre malé 
kultúrne javiskové formy, kde počas doby nájmu bude zabezpečovať čistenie priestoru Južnej 
pláže Veľkého Draždiaka, ktorých prevádzka – vodné, stočné, odber energie, údržba priestorov 
budú financované spoločnosťou V.D. LAKE, a.s., za cenu 0,50 €/m2/rok, čo spolu predstavuje 
sumu 180,00 Eur, pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s., Antolská 6, 851 07 Bratislava, IČO: 51 772 
442,  

za podmienok:  

1.  Na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti V. D. LAKE, a.s. sa spoločnosť zaviaže vybudovať:  
- Bio jazierko,  
- Pieskovisko/detské ihrisko,  
- Detské ihrisko „LOOP“,  
- Workoutové ihrisko,  
- Letný altánok – súčasť priestoru malých kultúrnych foriem,  
- Javisko – súčasť priestoru malých kultúrnych foriem,  
- Pobytová plocha,  
- Pétangue,  
- Šachové stoly,  
- Altánok/skleník s komunitnou záhradkou a piknikovou lúkou,  
- Priestor pre záchrannú vodnú službu,  
- Zázemie pláže – sprchy, stanovisko na prezliekanie,  
- Verejné WC,  
- Mobiliár a smetné koše,  
- Výsadbu okrasných drevín v zmysle výrubového povolenia,  
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- Aplikáciu spevnených plôch a peších komunikácií (mlát, štrk), v rámci SO 03 a SO 09.  

2. Na neprenajatých častiach pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2843/30 a parc. č. 2843/64 vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka sa 
spoločnosť V.D. LAKE, a.s., zaviaže zrealizovať:  
- Prístupovú komunikáciu z Tematínskej ulici na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30 od 

priľahlého mostu cez Chorvátske rameno,  
- 18 parkovacích státí na teréne na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30,  
- Časť spevnenej plochy ako súčasť novej promenády pozdĺž jazera Veľký Draždiak na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 2843/64.  

3. Trvalé bezplatné zabezpečenie neobmedzeného prístupu verejnosti v lokalite jazera Veľký 
Draždiak tak, ako je stanovené v Záväznom stanovisku, a to aj po zániku nájomnej zmluvy.  

4. Naplnenie Účelu nájmu podľa nájomnej zmluvy.  

5. Pravidelná a riadna bezplatná údržba priestranstva a starostlivosť o zeleň na Predmete nájmu, 
vrátane všetkých stojacich a ležiacich funkcionálnych a iných prvkov nachádzajúcich sa na 
Predmete nájmu počas celej doby nájmu Predmetu nájmu.  

6. Nájomca podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na povolenie užívania stavebných 
objektov SO 03, 09 a 11 v zmysle Prílohy č. 1 k tejto zmluve prednostne (skôr), avšak najneskôr 
spolu s podaním návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na povolenie užívania stavebného 
objektu SO 01 v zmysle Prílohy č. 1 k tejto zmluve, t.j. najneskôr do 31.12.2026. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 0  

proti: 4  

zdržal sa: 5  

nehlasoval: 1  

Uznesenie nebolo schválené. 
 
 
7. K bodu 2 

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
za rok 2021 

Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Ľubica Orságová. 

 
Uznesenie č. 22/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 bez výhrad. 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 

- prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 853 996,80 € 

- zostatok finančných operácií vo výške 6 403 999,90 €. 

3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2021 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z 
.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 853 996,80 € a prevod zostatku 
finančných operácií zvýšený o bilanciu zábezpek vo výške 6 409 306,51 €  znížený o nevyčerpané 
účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2021 v sume  2 614 309,45 € do Rezervného 
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fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 5 646 622,65 € a do Konta zelene mestskej 
časti Bratislava-Petržalka v čiastke 2 371,21 €. 

4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12. 2021: 
vykázanú stratu vo výške 7 516,13 € zúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov, 

potvrdzuje použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-
Petržalka v roku 2021 podľa ich účelu, 

berie na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 9  

proti: 0  

zdržal sa: 1  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
 
 
8. K bodu 3 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 

Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Ľubica Orságová. 

 
Parafrázovaný záznam z diskusie: Repka: žiada informáciu ohľadom programu 7.3.1, keď starosta na 
MiZ tvrdil, že všetko funguje, tak prečo je potrebný ďalší nákup strojov a zariadení za ďalších 400 000 € 
a v programe 9.3 sa mu zdá suma 125 000 € na rekonštrukciu striech podhodnotená; naopak 25 000 € 
na kamerový a kontrolný systém je zase priveľa; Orságová: na doplňujúcom materiáli k programu 7.3.1 
sa už pracuje, k programu 9.3 stredisko služieb už má ponuky; nasledovala diskusia k programu 6.4.2; 
Repka: údajne sa jedná o výstavbu športovej haly v školskom areáli na Pankúchovej, ktorá má už 
údajne stavebné povolenie, nikto však nevidel projekt, ani riaditeľ susednej školy, komisia by mala byť 
o tom informovaná; Hasička: referát územného rozvoja nedisponuje týmito informáciami; Ovečková: 
žiada v programe 5.3.1 rozpísať, na ktorých školách majú byť rekonštruované toalety 
a vzduchotechnika (517 000 €), bazény (500 000 €) a v akom rozsahu; 
 
 
Uznesenie č. 23/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia žiada 

1. v programe 6.1 Miestna knižnica Petržalka navýšiť rozpočet o 20 000 € na pobočku knižnice 
Gessayova, 

2. špecifikovať a rozpoložkovať 
a) v programe 5.3.1 Projekt Zlepšenie technic. stavu budov: 517 000 € na rekonštrukciu 

toaliet v ZŠ, obnovu a vybudovanie vzduchotechniky v MŠ a ZŠ a 500 000 € na 
rekonštrukcie bazénov v základných školách, 

b) v programe 7.1 Starostlivosť o zeleň: 138 000 €, 
c) v programe 7.3.1 Údržba a čistota verej. priestranstiev: 400 000 € na nákup strojov 

a zariadení na údržbu a čistotu zelene; 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 6  

proti: 0  

zdržal sa: 1  

nehlasoval: 3  

Uznesenie bolo schválené. 
 
 

Uznesenie č. 24/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 za predpokladu splnenia požiadaviek 
uvedených v uznesení komisie č. 23/2022 zo dňa 07.06.2022 nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 626 443 € 
z toho podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 1 376 443 € 

podiel na dani z nehnuteľností o 250 000 € 

2.  zvýšenie bežných výdavkov o 1 626 443 € 
z toho prog. 2.2 Úrad ako podpora o 20 000 € 

prog. 5.1.1 Materské školy o 1 094 000 € 

prog. 5.5 Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ o 178 550 € 

prog. 5.6 Školské stravovanie v ZŠ o 297 893 € 

prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 14 000 € 

prog. 10.6.1 Zariadenia sociálnych služieb o 22 000 € 

3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 4 058 000 € 
z toho prevod prostriedkov z rezervného fondu o 4 058 000 € 

4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 058 000 € 
z toho prog. 1.1 Výkon funkcie poslancov o 110 000 € 

prog. 4.1.1 Miestne komunikácie a chodníky o 200 000 € 

prog. 5.3.1 Projekt Zlepšenie technic. stavu budov o 1 867 000 € 

prog. 5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ o 218 000 € 

prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 210 000 € 

prog. 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry o 500 000 € 

prog. 7.1 Starostlivosť o zeleň o 138 000 € 

prog. 7.3.1 Údržba a čistota verej. Priestranstiev o 590 000 € 

prog. 9.3 Obnova a údržba majetku o 225 000 € 

 
Hlasovanie: 

Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 7  

proti: 0  

zdržal sa: 3  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie č. 25/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia poveruje tajomníka, aby zabezpečil a predložil informáciu o výstavbe športovej haly 
z prostriedkov dotácie EU, na ktorú je predpokladaná spoluúčasť vo výške 500 000 € 
v programe 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 9  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 1  

Uznesenie bolo schválené. 
 
 
9. K bodu 9 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
../2022 zo dňa ..... o organizácii miestneho referenda 

Materiál predstavila a na otázky odpovedala Mgr. Alžbeta Neuschlová. 

 
Parafrázovaný záznam z diskusie: Hájková: pýta sa, kto to zaplatí v prípade konania referenda; Behúl: 
informuje sa či je legislatívne možné realizovať referendum elektronicky; Repka: lokality si môžu 
referendum navzájom znefunkčniť (absenciou), informuje sa o nových volebných obvodoch; 
Neuschlová: obvody sú v riešení, pripravuje sa materiál do zastupiteľstva, v súvislosti s elektronizáciou 
vysvetľuje situáciu v Estónsku; 
  
Uznesenie č. 26/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 o organizácii miestneho referenda. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 10  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 
10. K bodu 10 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... 
/2022 z ......, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov 
starobného a invalidného dôchodku 

Materiál predstavila a na otázky odpovedala Mgr. Jana Guľová. 

Parafrázovaný záznam z diskusie: p. Guľová na otázky poslancov doplňuje informácie o kolobehu 
termo-nádob pre zabezpečenie teplých obedov (prázdna nádoba sa bude vracať a sterilizovať podľa 
hyg. predpisov a noriem pri preberaní obedu) a informuje že rozvoz zabezpečuje stredisko sociálnych 
služieb, verejné obstarávanie skončí v lete a potom sa určite zvýši aj cena. Ďalej informuje o troch 
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výdajniach stravy, nepokryté sú Dvory a Lúky, nie sú vhodné priestory. Pozitívne označuje možnosť 
stravovania priamo vo výdajni. 

 
Uznesenie č. 27/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní príspevku na stravovanie 
pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku, pod podmienkou navýšenia príspevku o 5000 € 
ročne tak, ako navrhovala Komisia správy majetku a miestnych podnikov. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 10  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 
11. K bodu 11 

Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených 
týmto všeobecne záväzným nariadením 

Materiál predstavila a na otázky odpovedala Mgr. Zuzana Horniaková. 

 

Uznesenie č. 28/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť predložený 
návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených  týmto všeobecne záväzným nariadením“  
k predloženiu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky k jeho 
schváleniu. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 10  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
 
Záver rokovania komisie: 19:24 hod. 
 
Zapísal: Ing. arch. Štefan Hasička 
 tajomník komisie ÚPVaR 
 
Overil: Ing. Jozef Vydra 
 predseda komisie ÚPVaR 


