
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 11.9.2012 

 

Prítomní: Mgr. Ivana Antošová, Ing.arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Daniela Lengyelová 

PhD.,  PaedDr. Eva Krnáčová, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

Pozvaní: Mgr. Jana Jecková, Ing. Miroslav Skovajsa, Mgr. Iveta Strapcová, Ing. Miroslav 

Štefánik 

 

Program: 

 

        

      1.  Súťaž na údržbu zelene v Petržalke (výsledok súťaže a podrobnosti súťaže)   

 

      2.  Materiály podnikov (MP VPS Petržalka) 

 

      3. Návrh rozpočtu 2012/ Správa o plnení rozpočtu 2012 
 

      4.  Návrh priorít zahraničných vzťahov  
 

      5. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových 

priestorov objektu bývalého LUDUS na Tupolevovej ul. č.7 Bratislava-Petržalka 
 

      6. Správa o uplatňovaní zákona 211/2000 za rok 2011  
 

      7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č.2/2005  

 

      8. Návrh na pridelenie dotácie na uzamknutie existujúceho kontajnerového stanovišťa na 

Markovej ul. č.15 

 

      9. Rôzne 

 

 

Po privítaní členov a hostí komisie sa plynulo prešlo k prerokovaniu prvého bodu 

programu, ktorý predstavil Ing. Miroslav Skovajsa. Miestny podnik verejnoprospešných 

služieb realizoval tento rok výber dodávateľa na údržbu zelene v Petržalke. Aj firma, ktorá 

robila elektronickú aukciu bola vysúťažená. Podmienky súťaže sme konzultovali s oddelením 

životného prostredia. Súťaž bola vypísaná v európskom vestníku a súťažné materiály si 

prevzalo 8 firiem. Do súťaže sa neskôr zapojili 3 firmy (.A.S.A, AB Facility, Kosec), 

z ktorých ponúkla najnižšiu cenu firma .A.S.A. Oproti roku 2011 sa však celkovo navýšili 

náklady na kosbu zelene o 127 766 Eur pri zachovaní doterajšej frekvencie kosieb. 

 

 

Uznesenie k bodu č. 1 

 

Komisia životného prostredia  

 

berie na vedomie informačný materiál „súťaž na údržbu zelene v Petržalke“ 

 

    Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 



 

 

 

Po hlasovaní prešla komisia k prerokovaniu druhého bodu, ktorý taktiež predstavil Ing. 

Skovajsa z MP VPS. Ing. Skovajsa povedal, že miestny podnik je momentálne stabilizovaný, 

znížili sme počet pracovníkov a tým pracovníkom, ktorí zostali v miestnom podniku sme 

zvýšili mzdy. Čo sa týka technického zabezpečenia podniku, vysúťažili sme kontajnerové 

vozidlo, ktoré nám dodajú až začiatkom novembra. V tomto prípade si budeme uplatňovať 

pokutu z omeškania dodávky vozidla. V pláne máme obnovu detských ihrísk a športovísk. Tie 

detské ihriská, ktoré nespĺňajú normy EÚ budeme zatrávňovať a pôjdu do útlmu. K tomuto 

bodu  programu prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie k bodu č. 2   

 

Komisia životného prostredia Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  zobrať na vedomie  Informáciu  

o rozvojových plánoch Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka podľa 

uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 120/2011 ako stav 

k augustu 2012. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.3 návrh rozpočtu 2012 a správa o plnení rozpočtu 2012 predstavil komisii životného 

prostredia prednosta Ing. Štefánik. Po krátkej diskusii prijala komisia životného prostredia 

k tomuto bodu programu nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie k bodu č. 3   

 

Komisia životného prostredia Mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

z o b r a ť   n a   v e d o m i e 

 

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava - Petržalka k 30.6.2012 

 

Ďalej: 

Komisia životného prostredia Mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

s c h v á l i ť 

 

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 s príjmami a výdavkami vo 

výške 24 520 001 € s nasledovnými úpravami: 



 

- zvýšenie bežných príjmov o 77 842 EUR 

- zníženie bežných výdavkov o 70 592 EUR 

- zníženie kapitálových príjmov o 138 590 EUR 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 804 EUR 

- zníženie príjmových finančných operácií o 5 040 EUR 

 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Komisia životného prostredia následne prešla k prerokovaniu ďalšieho bodu programu č. 4 

„Návrh priorít zahraničných vzťahov, ku ktorému prijala nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie k bodu č. 4 
 

Komisia životného prostredia 

 

       o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh priorít zahraničných vzťahov Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka na roky 2012 -2014 a výhľad na nasledovné roky. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Bod programu č. 5 „Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom nebytových priestorov objektu bývalého LUDUS na Tupolevovej ul. č.7 Bratislava 

- Petržalka“ stručne predstavila vedúca oddelenia nakladania s majetkom Mgr. Iveta 

Strapcová. Objekt je už tri roky prázdny a chátra. LUDUS je vo vlastníctve hlavného mesta 

SR a je zverený do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka. Účelom jeho využitia budú 

kultúrnospoločenské aktivity. K tomuto bodu programu prijala komisia životného prostredia  

nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie k bodu č. 5   

 

 

Komisia životného prostredia  

 

 o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť materiál „Návrh na schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov objektu bývalého LUDUS na 

Tupolevovej ul. č.7 Bratislava - Petržalka“ 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Komisia životného prostredia prerokovala ďalší bod programu č.6 „správa o uplatňovaní 

zákona 211/2000 za rok 2011“  a prijala k tomuto bodu programu nasledujúce uznesenie: 

 

 



Uznesenie k bodu č. 6 

 

Komisia životného prostredia Mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

o d p o r ú č a 
 

 Miestnej rade  zobrať na vedomie Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava 

- Petržalka  za rok 2011. Odporúča predložiť Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava - Petržalka  za rok 2011 ako informačný materiál na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Komisia životného prostredia prerokovala ďalší bod programu č.7 „Návrh na poskytnutie 

dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č.2/2005“ a prijala k tomuto bodu programu 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie k bodu č. 7   

 

 

Komisia životného prostredia  odporúča schváliť 

 

Miestnej rade mestskej časti Bratislava - Petržalka 
 
 

poskytnutie dotácie pre žiadateľa: 

 
 

     1. Ulita, občianske združenie 

2. Basketbalový klub Petržalka 

3. Depaul Slovensko, n.o. 

4. Odyseus, občianske združenie 

 

n e o d p o r ú č a 
 

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť poskytnutie dotácie nasledovným žiadateľom: 
 

1. Ing. Lucia Dulayová – Plávanie Nemo 

 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

 

Ďalší bod programu č.8 predstavila Ing. Špodová. Správca kontajnerového stanovišťa pre 

bytový dom Markova 15 Stavebné bytové družstvo Bratislava I. požiadal miestny úrad 

Bratislava – Petržalka o poskytnutie účelovej dotácie na úpravu existujúcej stavby 

kontajnerového stanovišťa (uzamknutie). Cena diela bola 2 407,40 Eur. Stavebnými úpravami 

sa z voľne prístupného, len zastrešeného stanovišťa vytvoril uzatvorený priestor. Otváranie je 

zabezpečené prístupovým systémom DEK pripojeným na zdroj solárnej energie.  



K tomuto bodu programu prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie k bodu č. 8   

 

 

Komisia zobrala na vedomie a súhlasí s udelením účelovej dotácie na úpravu existujúcej 

stavby (uzavretie)  kontajnerového stanovišťa pre bytový dom na Markovej 15 vo výške: 

400,- Eur.  

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Po prerokovaní posledného bodu programu prešla komisia životného prostredia do 

plynulej debaty. V bode rôzne Mgr. Jecková dala do pozornosti problematiku Všeobecne 

záväzného nariadenia 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov. 

Nie je možné označovať všetky miesta, kde sa psi nemôžu pohybovať. Je nutné iniciovať 

zmenu zákona. V poslednej dobe upozorňuje na túto problematiku pomocou infozákona p. 

Krušínsky, vadia mu neoznačené miesta zákazu voľného pohybu psa. Tu by pomohla len 

zmena zákona. Starosta by mohol iniciovať zmenu zákona pomocou ZMOS-u. 

 

Mgr. Lengyelová: bolo by dobré dostať sa k pripomienkovému konaniu. 

 

 

Mgr. Jecková: starosta komunikuje s ministrom a chce byť nápomocný pri tvorbe zákona. 

 

Mgr. Lengyelová dala do pozornosti neprispôsobivú občianku bývajúcu v areáli materskej 

školy Holíčska 30 v blízkosti materského centra Budatko. Táto osoba bezdôvodne hucká psa 

na mamičky navštevujúce toto centrum. 

 

Mgr. Jecková dáme preveriť v spolupráci s finančným oddelením, či má osoba bývajúca 

na Holíčskej 30 zaplatené daň za psa. Upovedomím o tejto skutočnosti zamestnankyňu 

riešiacu agendu psov Mgr. Ďurinovú. 

 

Mgr. Jecková vyšla na komisii životného prostredia s nasledujúcim problémom. Zelená 

hliadka – dobrovoľníci, ktorí čistia pozemky od komunálneho odpadu a mestská časť im na to 

prispieva materiálne (vrecia, odvoz odpadu za prostriedky MČ) čistia aj pozemky súkromné, 

resp. nepatriace do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka. Tým vznikajú mestskej časti 

zvýšené finančné náklady, ktoré by mohla využiť na úpravu svojich pozemkov. Keď miestny 

podnik, ktorý zabezpečuje odvoz odpadu po dobrovoľníkoch upozornil na túto skutočnosť 

občianske združenie zelená hliadka, tak boli konfrontovaní s tým, že budú medializovaní 

v negatívnom svetle. 

Hlavným problémom je to, že zelená hliadka nekomunikuje s mestskou časťou prípadne 

s oddelením životného prostredia, ktoré by im mohlo určiť pozemky v správe mestskej časti, 

ktoré by mohli čistiť a tým by nevznikali zvýšené náklady na údržbu cudzích pozemkov. 

Návrh riešenia je taký, že odpad vyzbieraný na cudzom pozemku nechá zelená hliadka na 

mieste informuje o tom oddelenie ŽP miestneho úradu. Ten vyzve majiteľa pozemku 

k vykonaniu nápravy a to o odstránenie odpadu. 

 

 

  

                                                                                                   Mgr. Ivana Antošová 

                                                                                                          predseda komisie ŽP a VP 


