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       Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e  

Rozvojový plán Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. 
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Dôvodová správa  

              Dňa 26.06.2012 na rokovaní miestneho  zastupiteľstva v rámci prerokovania „záverečného 
účtu“  odznela požiadavka   predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka „Rozvojový plán Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka“ . 

              Materiál bol  dňa 18.09.2012 predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Petržalka s odporučením predložený materiál doplniť o pripomienky členov miestnej rady  a postúpiť 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva  na schválenie. 
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Rozvojový plán Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

1. Úvod 

         Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej len MP VPS)  je 
príspevková organizácia mestskej časti Bratislava-Petržalka zriadená ešte rozhodnutím 
Obvodného národného výboru Bratislava V., pôvodne pod názvom Správa 
verejnoprospešných služieb Bratislava-Petržalka z 29.12.1985. Miestny podnik 
verejnoprospešných služieb je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami 
napojená na rozpočet mestskej časti vykonáva svoju činnosť v zmysle Zriaďovateľskej listiny 
MP VPS a Štatútu MP VPS. „Zriaďovacia listina MP VPS“  a „Štatút MP VPS“ tvorí prílohu  
č. 1 a 2. 

2. Poslanie a hlavné úlohy miestneho podniku 

   V súlade so Zriaďovateľskou listinou  základným predmetom činnosti MP VPS je: 

1) letná a zimná údržba komunikácii III. a IV. triedy a priľahlých chodníkov a parkovísk, 
2) údržba verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy a ich realizácia, 
3) správa trhovísk, 
4) údržba a čistenie odpadkových košov 
5) prevádzka a údržba verejných sociálnych zariadení, 
6) správa, údržba a revitalizácia verejných detských ihrísk (ďalej len VDI), 
7) prevádzkovanie zberného dvora, 
8) udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu, 

    V činnosti uvedenej v bode 1 podnik zastupuje správcu miestnych komunikácii. 

3.  Zhodnotenie predchádzajúceho stavu 
 
          Za veľmi dôležitý výsledok považujeme, že v predchádzajúcom období bol podnik 
zastabilizovaný, podarilo sa zvládnuť prechod kompetencií vo vzťahu k dodávateľským 
organizáciám na úseku zelene z  oddelenia životného prostredia miestneho úradu na MP VPS. 
Výsledky hospodárenia sú uvedené v rozboroch. Podnik dosiahol za rok 2011 mierny zisk. Za 
hodnotené obdobie 1. polrok 2012  je zisk podniku väčší ako bol zisk za celý predchádzajúci 
rok. Tvorba zisku nie je však prioritou  MP VPS, ale prostriedkom na riešenie   zveľaďovania 
zvereného majetku a zvereného územia a v neposlednom rade  skvalitnenia pracovného 
prostredia v MP VPS. 
  
          Treba tiež spomenúť uvedenie do náležitého zákonného stavu úsek BOZP a PO, kde 
kontrolné orgány v roku 2011 zistili  množstvo nedostatkov. Išlo najmä o evidenciu všetkého 
druhu ako sú, školenia k bezpečnosti práce,  získanie odbornej spôsobilosti k výkonu práce, 
stav technických prostriedkov a strojov, na úseku PO doriešenie otázok bezpečnosti pracovísk 
 z požiarneho hľadiska,  revízie všetkého druhu, ďalej  hygienické podmienky na pracovisku, 
poskytovanie ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov a pod. Tieto nedostatky sa 
podarilo vyriešiť, zostáva ich pravidelná kontrola a zabezpečovanie  obnovy pre ďalšie 
obdobie. 
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          Prostriedky zo zisku  boli použité  na revitalizáciu lavičiek v Petržalke nákupom 
drevnej hmoty a jej ďalšie spracovanie, náklady na osádzanie nových lavičiek a smetných 
košov, ktoré boli zakúpené z prostriedkov mestskej časti. V Petržalke sa dosiahlo, aby sme 
smetné koše čistili denne, najmä v rekreačných lokalitách ako je Veľký Draždiak, Chorvátske 
rameno, VDI a na miestach sústreďovaní sa väčšieho počtu obyvateľov. Riešili sme  výstavbu 
schodov na prepojenie Čapajevovej a Bratskej čím sa dosiahol bezpečný príchod k zastávke 
MHD a k prechodu pre chodcov v predmetnom priestore.  Riešili sa úlohy v spojitosti 
s údržbou VDI a neustále odstraňovanie poškodzovania hracích prvkov, zakúpenie nového 
piesku do pieskovísk, dobudovanie zberného dvora o novú  prevádzkovú miestnosť na 
zbernom dvore s cieľom zvýšiť kontrolu dovážaného odpadu. Práce boli zamerané na opravu 
a údržbu strojového parku z vlastných prostriedkov. Podnik sa zameral na opravu a údržbu 
nebytových priestorov Miestnej knižnice Petržalka (oprava dlhodobo neriešenej zatekajúcej 
strechy, nefunkčnej kanalizácie a vymaľovanie priestorov knižnice na  Lietavskej ulici), 
oprava  a vymaľovanie nebytových  priestorov na Gessayovej ulici a tamtiež, aby bol priestor 
pripravený a spôsobilí  k ďalšiemu prenájmu.   
 
          Úsek likvidácie nelegálnych skládok sme sa snažili riešiť hneď po nahlásení políciou, 
miestnym úradom alebo obyvateľmi, ale   aj vlastným zistením nevynímajúc aj     územie, 
ktoré nie je zverené MP VPS ako je inundačné územie Dunaja Kapitulský dvor a pod.  
Mimoriadna pozornosť sa venovala a venuje  likvidácií skládok po neprispôsobivých 
obyvateľoch, najmä v sídliskovej časti Petržalky. 
 
          Podnik za hodnotené obdobie veľmi dobre spolupracoval s OZ pôsobiacimi na úseku 
ŽP pri čistení verejných priestorov, najmä zapožičaním náradia a odvozom vyzbieraného 
odpadu.  
 
          Podnik rozšíril práce na úseku zberného dvora o nové komodity odberu, čo iste 
prispieva k zvýšeniu čistoty Petržalky. Ide najmä o biologický odpad, a sklo od obyvateľov. 
  
          Podnik z prostriedkov zisku riešil prevádzku trhovísk, s cieľom zvýšiť bezpečnosť na 
trhovisku, ale najmä s cieľom znížiť  náklady na prevádzku trhovísk a zvýšenie kultúry 
predaja na trhovisku (oprava predajných stánkov a realizácia   nového  rozvodu elektrickej 
energie k jednotlivým nájomcom stánkov,  repasáciu starých zberných veľkokapacitných 
kontajnerov na trhovisku a pod. 
 
          Podnik vyriešil otázku zabezpečenia úžitkovej vody v MP VPS za účelom zníženia 
nákladov na spotrebu pitnej vody s cieľom dennej údržby strojov a zariadení. 
 
          Podnik v predchádzajúcom roku zvládol prestavbu pontónového  mostíka cez 
Chorvátske rameno, čim sa vytvorili lepšie a bezpečnejšie podmienky prechodu návštevníkov  
k Veľkému Draždiaku. 
 
      Podnik s cieľom získania informácii o nedostatkoch na úseku čistoty a poriadku 
zrealizoval „Zelenú linku“, aby obyvatelia mali k dispozícii linku kam môžu zahlásiť 
nedostatky vo svojom okolí a podnik mohol tieto nedostatky urýchlene riešiť. Obdobne sa 
 pracuje aj na úseku komunikácie s obyvateľmi prostredníctvom e-mailu. Výsledky takejto 
komunikácie sa odzrkadlili aj vo vyjadreniach obyvateľov k práci MP VPS.  Na adresu MP 
VPS bolo zaslaných  alebo telefonicky nahlásených viac ako 400 podnetov návrhov 
a požiadaviek. Postupne si obyvatelia hľadajú vzťah k riešeniu problémov, čo vyjadrujú   vo 
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svojom podaní alebo ponuky ďalšej spolupráce. Niektoré vyjadrenia obyvateľov k riešeniu 
problémov sú v prílohe 3. 
     
4.  Rozvojové plány a aktivity MP VPS 
 

- Zakúpenie nákladného motorového vozidla na odvoz kontajnerov  – náklady na 
údržbu a PHM stávajúceho vozidla LIAZ r.v. 1992 sú vyššie ako prípadné splátky 
lízingu. MP VPS už požiadalo MÚ o verejné obstaranie nového vozidla (cena 50.000,- 
až 75.000,- €) na lízing. Splátky bude podnik hradiť z  prevádzkových 
prostriedkov. Termín realizácie r. 2012. Súčasný stav k augustu: Vysúťažené vozidlo 
Renault Midlum za 81.500,- € s DPH bude dodané  ešte v mesiaci  september 2012. 
 

- Prechod na vykurovanie objektov MP VPS vlastným tepelným čerpadlom. Náklady na 
dodávku tepla v rokoch 2009 – 2011 boli spolu 64.334,- €. Predpokladaná cena 
tepelného čerpadla s príslušenstvom a montážou je cca 50.000,- €. Investíciu by MP 
VPS dokázal hradiť pri lízingu z vlastných prostriedkov. Termín 2012. Súčasný 
stav k augustu: zatiaľ nesúhlasné stanovisko vedenia MČ Petržalka z dôvodu 
zmluvného vzťahu s firmou Dalkia – dodávateľom tepla. MP VPS pripravuje 
ekonomický rozbor výhodnosti prechodu na vlastné vykurovanie. 

 
- Zakúpenie 2 ks malého univerzálneho komunálneho vozidla na zber odpadu zo 

smetných košov. Nakoľko sa podstatne rozšíril  počet smetných košov (z pôvodných 
200 na terajší stav osadených smetných košov v počte 400), museli sme prejsť na zber 
odpadu dvoma osádkami (na dve zmeny) a stávajúce vozidlo je veľmi poruchové 
a opotrebované. V prípade, že by MP VPS prevzal aj starostlivosť o zber psích 
exkrementov potrebné finančné prostriedky by sa použili z tejto kapitoly rozpočtu 
MČ. Tieto vozidlá by sa dali použiť aj počas zimnej  služby. Predpokladaná cena 
jedného vozidla cca 22.000,- €. Termín 2012 – 2013. Súčasný stav k augustu: MP 
VPS sa podarilo zakúpiť jedno vozidlo Piaggo za 12.000.- € s DPH z vlastných 
prostriedkov. 

 
- Fotovoltaická elektráreň. MP VPS ma celkom 918 m2 plochých striech, na ktorých sa 

dajú umiestniť fotovoltaické panely. Celkový inštalovaný výkon by bol 100 kWp, 
náklady by činili cca 150.000,- €. Návratnosť projektu 7,5 roka. MP VPS má záujem 
spolufinancovať tento projekt. Termín ? Stav august: Z dôvodu zmeny výkupných 
cien el. energie od 1.7.2012 MP VPS odstupuje od realizácie tohto projektu avšak 
bude sa snažiť nájsť záujemcu o prenájom striech. 

 
- Revitalizácia zberného dvora – projekt pripravený. Budeme sa uchádzať o štrukturálne 

fondy. Termín ? Stav august: Štrukturálne fondy 0, MPVPS zakúpila kancelársky 
kontajner a počítačové vybavenie na evidenciu obyvateľov, ktorí ukladajú odpad na 
zberný dvor z vlastných prostriedkov (suma zatiaľ 4.600.- € s DPH). Súčasne 
zabezpečujeme softwer na evidenciu odovzdaného odpadu od obyvateľov. 
 

- Osadenie mobiliáru – lavičky a koše. Akcia, ktorá bola zabezpečená kapitálovým 
transferom v roku 2011 na zakúpenie lavičiek a košov osádzaných v priebehu roka 
2012 naštartovala obyvateľov Petržalky. Evidujeme požiadavky na ďalších viac ako 
100 lavičiek a 80 smetných košov. Časť požiadaviek pokrývame opravami, ktoré 
financujeme z vlastných prostriedkov, ale nie sme schopní pokryť všetky požiadavky.  
Tu treba povedať, že prostriedky MP VPS sú použité aj na opravu zničených alebo 
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poškodených lavičiek a košov, ktoré boli osadené ako nové. Požiadavka 62.000,- €. 
Termín 2012. Stav august: MP VPS zabezpečila z vlastných prostriedkov už tretiu 
dodávku reziva a sústredila sa na opravy lavičiek tam, kde to konštrukcia lavičiek 
dovoľuje. Požiadavky na nové lavičky a koše  stále pribúdajú. 
 

- V spolupráci s miestnym úradom doriešiť otázku obnovy a prevádzku verejného WC 
v SJK. 

 
- Riešiť otázku bezpečnosti hracích prvkov na VDI, dopĺňaním a obnovou hracích 

prvkov, zvýšenia čistoty,  poriadku a hygieny VDI, ale aj riešiť možnosti obnovy 
a sprevádzkovania športovísk v MČ podľa požiadaviek obyvateľov. 

 
- Samostatne uvádzame projekt na využitie drevnej hmoty: 

Vychádzajúc zo „Zriaďovacej listiny“  a náplne činnosti Miestneho  podniku verejno-
prospešných služieb Petržalka za účelom zefektívnenia činnosti a vyššej hospodárnosti 
predkladáme „Projekt využitia drevnej hmoty v Mestskej časti Bratislava-Petržalka“. 

- Na celom území mestskej časti Bratislava –Petržalka pri údržbe zelene vzniká drevný 
odpad pri orezoch drevín a stromov a povolených výruboch stromov a pri 
odstraňovaní kalamitných stromov. 
 

- V súčasnosti všetok drevený odpad putuje na skládku. Okrem toho, že to je absolútne 
neekologické sú náklady za uloženie odpadu  ročne približne 5.000,- €. 

 
- Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka požiadal dňa 07. 08. 2012 o  prevod 

správy nehnuteľného majetku – pozemku p.č. 5758/3, druh pozemku -  záhrady o výmere 

3 519 m2.   Pozemok je dlhodobo nevyužívaný,  MP VPS Petržalka ho v jarných mesiacoch 

kompletne vyčistil a odstránil čierne skládky, ktoré na pozemku vznikli. V súčasnosti je 

pozemok opäť zarastený a znova vznikajú čierne skládky. Náklady na neefektívnu údržbu 

pozemku sa ročne blížia k sume 1.000,- €. 

 

 MP VPS Petržalka má záujem využívať uvedený pozemok, ktorý sa nachádza 

v priemyselnej zóne na Kaukazskej ulici na vytvorenie strediska spracovania dreveného 

odpadu, aby minimalizoval náklady na uloženie odpadu a získal finančné prostriedky za tovar 

vyrobený spracovaním odpadu. Z kalamitných a plánovaných výrubov stromov by 

spracovával drevnú hmotu na palivové - krbové drevo a štiepku, ktoré by následne predával. 

Postupne by začal spracovávať surovinu aj na drevné peletky na vykurovanie. 

 Predpokladané náklady na zriadenie strediska spočívajú v nákladoch na vybudovanie 

areálu cca 30.000,- € (oplotenie v dĺžke 270 m, spevnené manipulačné plochy 400 m2, 2 ks 

lodné kontajnery – sklad, šatňa, nákladná brána). Po rozbehu strediska by sa v ďalšom období 

vybudovala aj malá prevádzková hala. 

 Ďalej je potrebné zakúpiť zariadenie na spracovanie dreva (štiepačka dreva, cirkulár, 

štiepkovač, peletovací lis, kladivkový drvič, motorové píly a ručné náradie). Náklady na 

technológiu sú cca 60.000,- €. 
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 Potreba finančných prostriedkov by sa rozložila na obdobie cca 3 rokov z dôvodu 

nižšieho zaťaženia rozpočtu, resp. by časť nákladov bola hradená z vlastných tržieb. Mzdové 

nároky na nových pracovníkov MP VPS nemá. 

 

 Predpokladaná návratnosť celej investície je 6,5 roka čo sa nám javí pri priemernom 

ročnom zisku 15,4% ako vysoko efektívne. 

 
4. Výhľad hospodárenia podľa predloženého programového rozpočtu na nasledujúce 
    obdobie 
 
          MP VPS sa bude snažiť zlepšiť výsledky hospodárenia zlepšením príjmov z vlastnej 
podnikateľskej činnosti a prijímaním racionalizačných opatrení na zníženie prevádzkových 
nákladov. Stav august: MP VPS uzavrela zmluvu s firmou Bučina Zvolen na čistenie a zimnú 
údržbu jej areálu v Petržalke, predpokladaný ročný príjem cca 8.000,- €.  
 
MPVPS pripravuje zriadenie strediska na zhodnocovanie dreveného odpadu výrobou 
krbového dreva a drevnej štiepky resp. peletiek z výrubov a orezov stromov. 
 
 
5.  Záver  
 
          V súčasnosti prebieha vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na údržbu zelene 
a dopadu cien za práce na ekonomiku podniku, resp. náklady MČ na údržbu zelene. 
 
          MP VPS sa pripravuje na úlohy v oblasti VDI a športovísk na území Petržalky. Tu budú 
najväčšie úlohy v oblasti zabezpečenia vyhovujúceho bezpečnostného stavu hracích prvkov, 
dosiahnuť obnovu starých „doslúžených“ hracích prvkov, obnovu povrchového náteru 
prvkov, ale aj na doplnenie o nové hracie prvky ako ich žiadajú obyvatelia. 
 
         V práci MP VPS sú ešte rezervy, čo sa snažíme neustále zlepšovať organizáciou práce 
a produktivitou.  Tiež v oblasti starostlivosti o BOZP a PO sú úlohy, ktoré v nemalej miere 
zaťažujú podnik z vlastného rozpočtu. 
 
          Problémom sú práce, ktoré sa vykonávajú nad rámec stanovených činností podľa 
„Štatútu“, ale v záujme Petržalky je ich potrebné zrealizovať podľa požiadaviek miestneho 
úradu. Na tieto práce nie sú rozpočtované finančné prostriedky a vykonávajú sa na úkor 
vlastnej činnosti a rozpočtu MP VPS. 
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Plnenie rozpočtu MP VPS 

Plnenie rozpočtu MP VPS 2010 2011 2012 (rozp.) 2012 Jan - Jún 

Náklady     1 232 653        1 964 411        2 216 936           1 043 997    

tržby a výnosy     1 192 799        1 978 610        2 216 936           1 065 884    

strata/zisk -        39 854              14 199    
 

            21 887    
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V Bratislave, september 2012 
 
Spracoval: Ing. Miroslav Skovajsa 
        riaditeľ MP VPS Petržalka  
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Výpis uznesenia 
zo zápisnice  z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo  dňa  

10.  09.  2012 
 
K bodu 19 : 
Materiály podnikov mestskej časti – za  MP VPS  
 
Uznesenie : 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov Meskej časti Bratislava-Petržalka odporúča 
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 :  
K tomuto bodu nebolo uskutočnené. 
 
Bratislava  11. 09. 2012 
 
 
                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v.r.  
                                                                                                                  predseda komisie 

 
 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      
Ing. Ján Kubička , v.r.                                                                                            
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Výpis zo zápisnice 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 
 
K bodu: Materiály podnikov (MP VPS Petržalka) 
 
Uznesenie k bodu č. 2   
Komisia životného prostredia Meskej 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 
 
Za správnosť: Paulenová 
 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 12.9.2012 

 
Prítomní:  Ing. Štefanička, Mgr. Bučan, Ing. Pašková,  Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,  
Ing. Borotovský 
Ospravedlnení: p. Holzhauserová, Ing. Klein 
 
K bodu : Rozvojový plán MP VPS Petržalka 
 
Stanovisko: 
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  1 
Zdržal sa : 5 
Uznesenie nebolo schválené 
 
V Bratislave 13.9.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček  
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                                         Príloha č. 3 

Vyjadrenia obyvateľov a organizácii : 

Dobrý deň, pán Guth. 

Chcel by som sa Vám veľmi srdečne poďakovať za neskutočne rýchle dokosenie zelených pásov 

okolo parkovísk na Jungmannovej č. 2-4, ktoré ste vykonali ešte v ten istý deň, kedy sme spolu 

písomne komunikovali. Bola to neskutočná rýchlosť a som rád, že takáto vynikajúca spolupráca 

funguje v rámci Petržalky medzi MP VPS a zástupcami vlastníkmi bytov. Vaša organizácia a Váš 

prístup k práci je vynikajúcou a vzorovou ukážkou ako by to malo fungovať. Ešte raz srdečná vďaka. 

 

Chcel by som Vás ešte poprosiť, ak by sa Vaši pracovníci starajúci sa o údržbu zelene príležitostne 

presúvali v našom okolí, či by nebolo možné ešte vykosiť aj zelený pás pod terasami. Je to ten úzky 

zelený pás, ktorý vedie popod terasu, a oddeľuje obytný dom od cestnej komunikácie. Taktiež po 

vykosení stredného deliaceho zeleného pásu medzi parkoviskami Jungmannova č.2 a Jungmannova 

č.4 som si všimol, že pri pňoch vyrúbaných topoľov, približne uprostred spomínaného pásu, zostali 

nezlikvidované hrubšie buriny, alebo nálety stromov, ktoré by bolo tiež vhodné odstrániť, kým 

nenarastú do obludných rozmerov, najlepšie vytrhnúť aj s koreňmi. Bol by som nesmierne rád, ak by 

sa aj toto mohlo príležitostne zlikvidovať, aby to nešpatilo tak nádherne pokosené okolie nášho 

bytového domu. 

 

Ešte raz srdečná vďaka za to ako sa staráte o zeleň v našom okolí a prajem Vám do budúcnosti veľa 

pracovných úspechov. 

S pozdravom  - Za krajšiu a čistejšiu Petržalku 

Žár Jaroslav 

Zást.vlastn.bytov a NP 

Jungmannova č.2-4 

 

chcem sa Vám v mene obyvateľov Očovskej ulice poďakovať za pekné lavičky aj smetný kôš,  
aj ja verím, že lavičky budú slúžiť k spokojnosti všetkých, hlavne tých starších, ktorí si budú  
môcť na nich v rámci voľného času podebatovať.  
S pozdravom  Ilková  
 

Vážený pán Gúth, 

oceňujem  Vašu ochotu a spoluprácu a ešte raz ďakujem, s pozdravom Viera Š. 

 

ZŠ,Gessayova 2- žiadosť  

Chcem sa Vam touto cestou podakovat za vykonane prace. Na jesen sa pripomeniem, chcel by som 

vyriesit este orez ihlicnanov aj na prednej casti bytoveho domu Tupolevova 17 (od Lidl) 

Este raz vdaka Juraj Janos  
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Dobrý deň, 
ešte raz Vám ďakujem za Vašu ústretovosť a rýchle vyriešenie našej žiadosti. 
S pozdravom 
Ing. Lubomír Cako 
 
Dobry den, 
 
Dakujeme za rýchle  orezanie a vycistenie krikov v priestore Andrusovoa. 
 
S pozdravom Karaffa 
 
Dobrý deň pán Guth, 
ďakujem za ústretový prístup a dobre odvedenú prácu - už včera po návrate z 
práce som si všimol, že parkovisko bolo vyčistené. 
S pozdravom 
M.Dzurilla 
 
Dobrý deň p. Guth, 

Ďakujem za odpoveď Vy ste neskutočne promptný – orez kríkov sa už vykonáva :o) 

Keby boli všetci takí šikovní ako Vy  :o)   

Pekný deň Tuššová  

 

Vazeny pan Guth ! Dakujem za odpoved ! Viem o tom vyberovom konani na smetne kose , cital som 

to na stranke Petrzalky .Dufam , ze tam budu osadene kose takej kapacity , aby pokryli mnozstvo 

vyprodukovaneho odpadu navstevnikmi ihriska ! Vela uspechov Vam prajem ! Zostavam s pozdravom 

! Mgr. Peter Šagát 

 
Ďakujem veľmi pekne za promptnosť riešenia nedostatkov na Beňadickej 
Zita Gigacová 
 

Dobrý deň pán Guth, 

 áno áno je to ozaj super :). Dnes som stretol pár susedov a veľmi ich to potešilo :). 

Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem za ochotu a rýchlosť vybavenia. 

Prajem pekný deň. S pozdravom 

Englman 

 

Pekny den, 
ano, bolo to profesionalne spravene, vdaka. 
Ku kvadrom len tolko, ze musite byt pripraveny na to, ze ich este 2 x odstrania ci posunu, ale verim, 
ze to nevzdate skor ako mafiani 
srdecne 
skolkay 

Za všetkých ďakujem pekne za úpravu VDI na Gercenovej  
S pozdravom Kovalčíková 
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Váž.pán Guth.Chcem Vám podakovať za perfektnu pracu ktora bola prevedená. A zaroven tiež 

podakovat všetkym pracovníkom  VPS ktory tuto prácu vykonali. Všetci máme jeden ciel zkrašlit si 

svoje prostredie.  

Kamil Kytka Černyševskeho ul. Ďakujem 

 

Dobrý deň pán Guth, 

 Veľmi pekne ďakujeme, myslím že je to skutočne presvetlené dostatočne :). Vyjadrujeme 

spokojnosť. 

Ešte by som Vás chcel požiadať o znovu zrezanie tých kríkov z vnútra ulice, ktoré sme už minulý rok 

riešili (kôli výmene okien ku ktorým žiaľ dodnes z technických dôvodov neprišlo). Rastú akosi 

bujnejšie ako pri okolitých barákoch a myslím, že taký odvážny strih ako to bolo u tých stromov by im 

neuškodil. 

Prajem pekný deň. 

S pozdravom Englman 

 

Ďakujem za flexibilný prístup a pozitívne informácie. 

Verím, že sa orez podarí vykonať. Takú rýchlosť som nečakal  

S pozdravom 

Miroslav Buc, Budatínska 3 

 
Pekný deň! 
Veľmi pekne Vám ďakujem za riešenie problémov na Lietavskej 2, 4, 6 
S pozdravom 
Jana Egyedová 
 
Ďakujem pekne za Vašu ochotu a prístup v riešení. V júni nám túto časť areálu pokosili spolu s 
ostatnou plochou, nevedela som, že je to problém. 
S vďakou a  pozdravom M. Režnáková 
 
Dakujem za obyvateľov Medvedovej 

S pozdravom 

Huszak  

Ste mimoriadne ochotný a ústretový, za čo neviem ani ako sa Vám dá poďakovať. Prial by som si aby 

takých ľudí ako Vy bolo viacej na zodpovedných miestach. Verím, že v spolupráci s pánom Uhrínom sa 

Vám podarí vykynožiť topoľové porasty v našom okolí na maximálne možnú mieru a v priebehu 

budúceho roka postupne pri kosení sa vždy zlikvidujú nové výrastky. 



16 
 

 

Ešte raz Vám srdečne ďakujem aj v mene všetkých obyvateľov domu Jungmannova 2-4. 

 

S pozdravom 

Jaroslav Žár 

Vážený pán Guth, 
Srdečná vďaka za všetko Bradáčova začína byť ľudskejšia! 
Nesmierne si to vážim a veľmi pekne ďakujem. Keď tu budete robiť a niečo bude potrebné, prosím 

dajte mi vedieť. 

Želám Vám samé úspechy a veľa vďačných spoluobčanov, ktorí si budú takých ľudí ako Vy ctiť a ceniť. 

S pozdravom 

Elena Volčková 

Ďakujem, bol som doma , takže som bol aj s tym panom , čo to nakladal. Pozdravujem pana Uhrína a 

pána riaditela Skovajsu.  Ešte raz Ďakujem za všetkých spoluobyvatelov.   Zostávam s 

pozdravom  Peter Šagát 

 

Dobry den pan Guth, 

dakujeme velmi pekne za poupratovanie.  Pekny den Katka Molnarova 

 
Dobrý deň, 
veľmi pekne ďakujem v mene všetkých, ktorí bývame v tom okolí na Haanovej. Včera som si to 
všimla, že je tam urobený poriadok. 
Prajem príjemný deň. 
Sedmáková 
 
Zdravím Vás pán Guth, 

ďakujem Vám za informáciu a najmä za odvezenie skládok. Verím, že pri našej viac-menej 

permanentnej prítomnosti v lese tam už skládky vznikať nebudú. V mene všetkých ktorí sa staráme o 

bunkre v Pečnianskom lese Vám ešte raz ďakujem za spoluprácu. 

S pozdravom 

Martin Kubala 

  

ďakujem za informáciu, ale koše mám pod oknom, takže som dokonca videl ako ich montujú na 

Beňadickej . Koše vyzerajú celkom pekne a dúfam že tam vydržia čo najdlhšie.   

Zdravím Füredi  
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Srdečne Vám ďakujem za milú informáciu. Som veľmi rada, že sa aj názory a podnety občanov, ktorí 

sú každodenne konfrontovaní s okolím a svojim životným prostredím konečne berú do úvahy. 

Niektoré návrhy, ktoré sa robia „od stola“ nie sú vždy tie najvydarenejšie. Samozrejme, podmienky 

a situácie sa tiež vyvíjajú a je potrebné ich sledovať a upravovať. Uvedomujem si ja, ako aj iste všetci 

súdni obyvatelia, že kľúčové veci sú záujem konať v prospech občana a nájsť financie. Ja neustále sa 

zamýšľam nad mojou víziou, aby tu v priestore medzi 4 blokmi vzniklo niečo, čo by prezentovalo, že 

aj nejaké sídliskové prostredie môže príjemne vyzerať a slúžiť ľuďom, ktorí nemajú veľkú možnosť 

voľby. Sú to najmä matky s malými deťmi a starší občania,  ktorí v letných dňoch nemajú kde 

relaxovať a prípadne sa stretnúť von a porozprávať. Môj návrh na vytvorenie súhry medzi funkčným 

detským ihriskom a oddychovým miniparčíkom s niekoľkými krovinami, či stromčekmi, pri ktorých by 

bolo umiestnených pár lavičiek, by bolo veľmi vítané. Som si istá, že ak by bol projekt správne 

prezentovaný, vedeli by sme získať aj pomocou zbierky medzi občanmi (stačí 1.- € na byt, sú tu 4 

bloky a v každom 94 bytov) zopár eur na výpomoc pri realizácii.  

Vážený pán Guth, budem veľmi rada, ak budem môcť byť nápomocná aj pri ďalších krokoch úradu 

a v prípade potreby by som sa rada aj s Vami resp. tými, ktorí by si to želali aj osobne stretla.  

Želám Vám veľa pozitívnych ohlasov, pomoci a porozumenia zo strany tých, ktorí o veciach 

rozhodujú. 

Budem sa tešiť na ďalšiu našu komunikáciu. 

Želám Vám radosťou a šťastím obdarované Vianoce. 

S pozdravom Elena Volčková 

Tel. 0904 344 419, 02 63 827 658 

 

Ďakujem za rýchle vybavenie  mojej žiadosti  z  Topolčianskej č. 1 

S pozdravom Vika 

Vážený pán starosta, 

Dnes nám prišli opraviť naše detské ihrisko. 

Dovoľte, aby som Vám touto cestou za všetkých malých i veľkých  návštevníkov poďakoval ... 

ĎAKUJEME. 

Prajem všetko dobré. 

S pozdravom 

Ing. Vladimír Kúdola 

Lenardova 2  Bratislava 

 

Dobrý den, som veľmi príjemne prekvapený, s akou rýchlosťou došlo k znovuosadeniu vyvrátenej 
dopravnej značky na Medveďovej ulici. Partia 4 chlapov v priebehu 15 minút uviedla všetko do 
púvodného stavu a urobila aj niečo navyše - odrezala dva desať centimetrové trčiace pahýle, ktoré po 
sebe pred časom zanechali iní - menej pečliví - robotníci po odstránení reklamného pútača. Asi takto 
by mala vyzerať spolupráca občanov s úradmi... ĎAKUJEM ! Jan Černý 
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Ďakujem za promtné splnenie požiadavky z Budatínskej. Už som to videl aj ostatný súsedia. Prajem 
pekný deň. 

S pozdravom Smiga 

Dakujem za orezanie krika oproti TPD ,smerom k Bille. !  Pochvalil som Vas osobne na 
stretnutí so starostom 5.9.  Bolo to aj publikovane v Petržalských novinám .  Vela uspechov 
do dalšej práce !  Mgr. Peter Šagát  Pifflova č. 3  

Prajem pekny den pan Guth, 
dakujem velmi pekne za informaciu o osadeni laviciek a smetneho kosa na Vysehradskej 19-23. 
Tiez by som sa tymto velmi rada podakovala Vam osobne ako aj Vasim kolegom za promtne osadenie 
laviciek a smetneho kosa. Lavicky su nadherne a velmi sa z nich vsetci obyvatelia Vysehradskej 
23 tesia - najmä ti s malymi detmi a starsia generacia susedov, lebo maju opat prijemne a hlavne 
funkcne miesto na relax vonku a spolocne denne stretnutia pred domom. 
Este raz vrela vdaka. 
S pozdravom 
Lydia Oveckova 
tel. 0948 081006 
 

Dobrý deň 

Chcela by som sa poďakovať p. Richardovi Uhrinovi, ktorý na náš telefonat obyvateľov Budatinskej 
ulice, prontne zareagoval a postaral sa o úpravu okolia, Nielenže boli orezané kroviny pred aj za 
domami , ale boli orezané aj borovice v priestore parkoviska, ktoré smolou znečisťovali zaparkované 
auta a vyčistené chodníky.  

Ešte ráz veľmi pekne ďakujeme a verím, 

V Bratislave 29.9. 2011 

Kubicová a obyvatelia Budatinskej ulice 

 

Prajem pekny den, 
chcela by som sa tymto sposobom podakovat za pracu, ktoru vykonavaju pracovnici VPS pod vedenim 
pana Richarda Uhrina. Tento rok mame na detskom ihrisku  - VDI Zehrianska pravidelne pokosenu 
travu, vyzbierane odpadky, pravidelne vysypane smetne kose ale hlavne promtne pan Uhrin reaguje 
na potreby a problemy, s ktorymi sa na detskych ihriskach stretavame - pokazene, poskodene, 
nefunkcne herne prvky a vzdy sa snazi najst riesenie v ramci moznosti co najskor, aby bolo ihrisko pre 
nase deti bezpecne.  
Avsak hlavne by som sa v mene vsetkych rodicov a deti (viac ako 150 ludi), ktori pravidelne 
navstevuju detske ihrisko Zehrianska chcela podakovat panovi Richardovi Uhrinovi a kolektivu 
pracovnikom pod jeho vedenim - pani, ktori prisli boli velmi mili a prijemni; za to, ze nam pomohli 
zrealizovat montaz tienidla nad pieskoviko, ktore sme si zakupili - skratka sikovni pani spolu s panom 
Uhrinom prisli, vymysleli, poradili, vymerali  a uz za 2 dni bolo tienidlo osadene na namontovanych 
podperach. Pracovnici z VPS nehladali ako to nejde, alebo sa neda ale nasli sposob ako to ide a tak sa 
uz nemusia nase deti v slnkom zaliatych jarnych dnoch (alebo skor horucich letnych dnoch aj napriek 
tomu, ze je len jar) "vypekat" na slnku ale mozu sa hrat pekne v chladku, ktory tienidlo poskytuje. 
Este raz vrela vdaka. 
S pozdravom 
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Lydia Oveckova 
  
Ing. Lýdia Ovečková 
člen ihriskového tímu VDI Žehrianska 
Jasovská 51 
851 07 Bratislava 
tel. 0948 081006 
e-mail: lydia.oveckova@hotmail.com 

 

Dobrý deň pán Guth, 

dnes nám zrezali kríky pred domom Belinského 6-8 do max. spokojnosti, za čo Vám veľmi pekne 

ďakujem :) .  

Pekný deň prajem 

S pozdravom  Englman  

Vážený pán Guth veľmi pekne ďakujem za všetkých obyvateľov  Osuského 44 - všetko je k spokojnosti 
.Ešte ráz ďakujem.  
S pozdravom Pavlíková 
 

Dobrý de ň, pán Guth. 
Keďže sme v minulom období mali vynikajúcu spoluprácu ohľadne skráš ľovania 
a údržby životného prostredia v Petržalke, chcel by  som Vás poprosi ť o 
orezanie stromov a drevín v okolí nášho bytového do mu , Jungmannova 2-4. Ak 
budete ma ť prácu v našom okolí, bolo by ve ľmi žiadúce, ak by ste mohli da ť 
oreza ť stromy a dreviny aspo ň do výšky 2,5 metra, aby naše okolie bolo 
upravenejšie a krajšie. Taktiež by som poprosil o p rípadnú likvidáciu 
topo ľových a iných náletov drevín, aby sa zbyto čne nemnožili a 
neznepríjem ňovali život obyvate ľom nášho bytového domu. 
 
Vopred ďakujem za spoluprácu. 
S pozdravom 
Za krajšiu Petržalku 
 
Žár Jaroslav 
zást.vlastn.bytov a NP 
Jungmannova č.2-4 
851 01 Bratislava 

Pan riaditel,  

chcem Vam hned za seba za cerstva vyjadrit vdaku za opravu strechy na pavilone na Lietavskej 
14.Samozrejme dakujem aj vsetkym Vasim pracovnikom, ktori mali trpezlivost so mnou a vykonali 
vsetko, co sa do tejto definitivnej fazy dalo (odpratanie napadaneho listia a ineho odpadu zo strechy, 
pretlacanie stresnych zvodov, hasicskeho zasahu na pretlacenie kanalizacie,...)Prepacte, ze takouto 
formou, ale o to uprimnejsie a srdecnejsie, velmi Vam dakujeme  

S pozdravom Stella Svitkova 
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Dobrý deň, pán Guth. 

Chcel by som sa Vám poďakovať za rýchle riešenie odstránenie buriny a následné čistenie okolia. 

Zasielam Vám postreh jedného z vlastníkov bytov a člena samosprávy. Možno aj pre Vás podnetný 

postreh. Verím,že ako začali s čistením toho topoľového porastu na páse medzi parkoviskami tak ho 

aj zlikvidujú v celom okolí parkovísk Jungmannova 2-4 a nenechajú ho tam na oštaru. 

 

S pozdravom obyvatelia Jungmanovej 

Dobrý deň pán Guth, 

veľmi pekne Vám ďakujem za vynaložený čas a ochotu zareagovať na môj podnet. Veľmi si vážim, že 

ste dodržali Vaše slovo. Ďakujem Vám a prajem Vám príjemné nastávajúce sviatky radosti a oddychu 

a taktiež šťastný Nový rok.  

S pozdravom, 

Andrej Kurucz 

 
Dobrý deň, pán starosta, som zástupcom vlastníkov domu na Iľjušinovej v Petržalke. 
Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za služby ktoré nám  vykonala MPVPS za ich 
operatívne   vybavenie našej požiadavky. 
Za celý čas čo tu bývame sa tak ústretovo a profesionálne nikto nesprával. Veríme že takéto služby 
budú i naďalej súčasťou Petržalky a veríme až budeme mať takéto služby so zodpovednými 
pracovníkmi bude naša mestská čast o pýchou celého Slovenska. 
 
M.Mullerova 

  

Dobrý deň, 

možno som si nezvolila tú správnu adresu na tento správny e-mail ,ale určite ho ten, kto ho prečíta 
prepošle na patričné miesta chcem poďakovať tej osobe/osobám, ktoré majú zásluhu na tom, že sa na 
Nobelovom námestí sú konečne osadené smetné koše /viem, že tam má nahlasenú trvalú adresu aj 
starosta, hoci tam býva len jeho syn/ to veľmi, veľmi chýbalo za predchádzajúceho starostu-
p.Ftáčnika  ešte by bolo vhodné osadiť zopár smetných košov aj na petržalskom korze pri Inchebe, 

tam je to zúfalé so smeťami počas konania výstav v inchebe 

ďakujem Vaňková 
Príjemný deň. 
 

Vážený pán starosta, 

vďaka Vám za zabezpečenie čistoty a bezpečnosti  chodníka, ktorý smeruje  od Topoľčianskej 16 

popri plote bývalej materskej škôlke k mostíku cez chorvátske rameno k Tematínskej ulici..Želáme 

Vám vo vašej náročnej práci naďalej iba úspechy a veľa odvahy! 
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S pozdravom 

Nedorolík Pavel, Topoľčianska 16 

Dobry den! 

 

Velmi pekne Vas prosim o informaciu,ci tohtorocne odhrnanie snehu z chodnikov robil MU Petrzalka. 

Viaceri obyvatelia sme si vsimli a boli sme velmi milo prekvapeni,ze chodniky,ktore po ine roky zostali 

neodpratane od snehu,toho roku boli vcas a velmi dobre odpratane nejakym pluhom,ktory odhrnul 

sneh po celej sirke chodnika. 

Vsimli sme si tak v okoli Romanovej,Hrobakovej,... 

Ak sneh dal skutocne  poodhrnat pan starosta BAJAN,patri mu za to nasa velka VDAKA. 

Vopred Vam dakujem za Vasu informaciu. 

 

S pozdravom Iveta Kovacikova 

Mila pani Juhasova, 

cenim si Vas pristup k  promptne vybavenej zalezitosti okolo ostrihania stromu - olivy v parciku na 

Sintavskej ulici. Este vcera, ked som poobede isla na prechadzku so psom, uz boli konare odpilene, aj 

stromceky pri stene, kt. znemoznovali priechod chodnikom.  Vyslovujem podakovanie za 

profesionalny pristup k vybaveniu ziadosti, bez zbytocnych slov, prietahov a neochoty. Tesi ma, ze to 

takto dobre dopadlo. Keby to takto fungovalo neustale a vo vsetkom, tak to by bol zivot! Dakujem aj 

ostatnym kolegyniam, kt. sa o to tiez pricinili. 

 Prajem, aby sa Vam vo vsetkom dobre darilo a srdecne Vas zdravi -   

Hrabinova 

 
Vážený pán riaditeľ, 
touto cestou chcem vysloviť poďakovanie Vám a Vašim zuamestnancom, ktorí kosili 3. mája školský 
areál pri ZŠ Budatínska. Veľmi oceňujem našu vzájomnú komunikáciu, ústretovosť a dobre vykonanú 
prácu. 
Želám Vám pekný víkend a do budúcnosti opakovane dobrú spoluprácu. 
S pozdravom M. Režnáková,rš. 
 

Vazena pani Jeckova a pani Juhasova, 
  
touto cestou sa Vam chcem velmi pekne podakovat za vyhovenie mojej ziadosti a vycistenie pozemku, 
na ktorom je ihrisko. Ked som tam dnes vecer (stvrtok) prisiel a videl som, ako to tam Verejno-
prospesne sluzby cele zmenili - presvetlili, vycistili a upratali, tak som 'nechcel verit vlastnym ociam'. 
Je to jednoducho parada. Neviem, ci tam ma VPS prist este aj v piatok (14.10.). Ak ano, tak by som 
ich chcel  este poziadat, keby mohli odstranit aj spodne konare zo stromov, ktore su medzi ihriskom a 
parkoviskom, resp. skolou (mozno to vyzera ako v slovenskom prislovi "podaj cloveku prst a ...", ale 
keby sa mi podarilo stretnut sa tam s Vami v stredu, tak by som aj na to poukazal). Za nas vsetkych 
sportovcov Vam za prejavenu ochotu a pomoc este raz uprimne dakujem. 
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S pozdravom 
 
Pekarcik Robert  

Dovolte mi cestou Petržalských novín podakovat pracovníkom MsPVPS  za 
renovaciu  lavičiek  pred našimi vchodmi na Pifflovej ul. č.1a č.3. Pani Guth a Uhrín vždy 
vyriešia požadované služby v prospech obyvatelov podla ich požiadaviek.Ďakujeme páni s 
MsPVPS !      Mgr. Peter Šagát   predseda samospravy  0802  a zastupca vlastníkov bytov 
Pifflova 1-3  

 

Dobry den pan starosta. 

Nakolko si myslim, ze netreba len hanit (staznosti dostavate denne urcite niekolko), ale aj chvalit, 

chcela by som sa tymto podakovat pracovnikom starajucim sa o cistotu a zelen v okoli Farskeho ulice 

v Petrzalke. V poslednom obdobi je zelen v okoli upravena a  udrziavana a pravidelne tu prebiehaju 

cistiace prace. Aj ked je snazenie sa o cistotu a poriadok , vzhladom na spravanie niektorych ludi, 

priam sizifovskeho charakteru, vazim si ho. Vzhladom na to, ze mam male dieta, viem toto vsetko 

velmi ocenit a som rada, ze prijemne prostredie  je mozne aj v takom "megakolose" ako je Petrzalka. 

Dakujem a prajem prijemny den. 

Ing. Marcela Hornakova 

 

Vážená pani  ing. Juhásová, 

 dovolujeme si vysloviť úprimné poďakovanie za perfektný orez stomov pozdĺž školského 
plotu medzi Furdekovou 2 a Furdekovou 8.Taktiež si dovolujeme vysloviť uznanie celej 
pracovnej čate pod vedením p. Guta a výkonného pracovníka pana Minaříka. Stromy boli 
orezané kompletne a odborne, takže sa vzhlad ulice pre parkovanie aut k nepoznaniu 
zmenil. Súčasťou tohoto orezu bolo aj kompletnéupratanie prostredia vrátane úplného 
vyčistenia v odstránenia všetkých  drevín po oreze. Prosím odovzdajte naše poďakovanie aj 
pani Aujeskej, ktorá sa zaujímala o výsledek tejto akcie a ktorej e-mailovú adresu nemáme. 
Veľa pohody a spokojnosti v práci želajú ZVB Furdekova 2. 

Za  Ing. Dvořáček Ivan, predseda ZVB. 

Vážený pán starosta, Dobrá vec sa podarila  a preto ďakujem za lavi čky 

v mene obyvate ľov z Holí čskej ul.sme tu predsa jeden pre druhého.  

 Kubica 

DAKUJEME za kompletnu rekonstrukciu laviciek na namesticku 
pri Pengyme,na jesen nam tam este slubili z MsU dosadit kriky 
a stromceky,drzime palce pri dalsom veladovani Petrzalky! 
Skolkay, Pifflova 
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Ďakujeme Vám pekne za kameň. Keď budete rozvážať, tak ľudia sa dožadujú aj ďalších, aby sme 

obmedzili tých nevychovaných, ktorí sa tlačia na trávniky a kade-tade, kde nemajú čo hľadať. Prosím, 

ak budete orezávať suché konáre stromov, nezabudnite na túto časť.  Rada budem k dispozícii vašich 

pracovníkom a povediem ich po tých nebezpečných úsekoch. Budem doma do 01. Augusta. 01. 8. 

Odchádzam na 3 týždne na liečenie. Vďaka za všetko! Pekné letné dni! 

S pozdravom Elena Volčková 

 

Ozývam sa až teraz, ale na náš posledný rozhovor som určite nezabudla. Veľmi pekne sa v prvom 
rade chcem poďakovať za Vašu ochotu spolupracovať. Výsadba a úprava zelených plôch v okolí 
našich bytových domov je otázka, ktorej venujeme mimoriadnu pozornosť.  
Preverujem, čo by v našej lokalite bolo najrozumnejšie a samozrejme aj pekné. Uvítala by som aj od 
Vás kvalifikovanú radu.  
 

S úctou  
Jarmila Kopanická  
tlf. 0905 50 49 46  

 

Ahojte, 

rada by som vám tlmočila niektoré podnety zo stretnutia starostu so seniormi minulý týždeň na Rade 

seniorov : 

1. vyslovili poďakovanie VPS, že sa vzorne stará o zeleň a čistotu v Petržalke, 
2. požiadali ešte o lavičky na Furdekovej a na Medveďovej pri DOS, 
 

Starosta ich okrem toho informoval, že do rozpočtu navrhneme financie na kúpu nového stroja na 

čistenie terás a vysávače na psie exkrementy... len aby ste vedeli...  

Ahojte 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



24 
 

Mestská časť Bratislava–Petržalka 
Zriaďovacia listina Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

___________________________________________________________________________  

Článok I. 

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia zriadená 

ešte rozhodnutím Obvodného národného výboru Bratislava V, pôvodne pod názvom Správa verejno-

prospešných služieb Bratislava-Petržalka z 29.12.1985. 

Zriaďovateľská funkcia národného výboru prešla na mestskú časť Bratislava-Petržalka zo 

zákona podľa § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b) bod 1 zákona SNR č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej 

alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány 

miestnej samosprávy. 

Originál pôvodnej zriaďovateľskej listiny sa nenachádza v dokumentácii mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, Okresného úradu Bratislava V, ani v Archíve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

Článok II. 

Názov a sídlo organizácie : Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 

                                            Čapajevova 6, 851 01 Bratislava 

IČO :                                   49 24 85 
 

Článok III. 
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami 

a výdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného 

rozpočtu na príslušný kalendárny rok s prostriedkami, ktoré jej určí Mestská časť Bratislava-Petržalka 

v rámci svojho rozpočtu. Je príspevkovou organizáciou s účinnosťou od 01.01.1992. Je zriadený na 

dobu neurčitú. Hlavné úlohy, činnosti, organizáciu a hospodárenie podniku upravuje štatút, ktorý 

schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Článok IV.  

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka spravuje majetok, ktorý mu bol zverený 

protokolom č. 22-92 z 01.04.1993, protokolom č. 1-95, protokolom č. 1-96 z 31.10.1996, protokolom 

č. 1-97 z 27.01.1997 v súlade s výsledkami inventarizácie k 31.12.1996 a inventarizácie k 31.12.2008 

v celkovej hodnote : 

Nehnuteľný majetok     92 196,06 eur 

Hnuteľný majetok       273 735,51 eur 

 

Článok V. 

Svoju činnosť uskutočňuje v územnom obvode, ktorý je totožný s územným obvodom mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 
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Článok VI. 

Štatutárnym zástupcom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka je riaditeľ, 

ktorého na návrh starostu menuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Zastupuje Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka navonok a koná v jeho mene. 

Plat riaditeľovi určuje a odmeny priznáva starosta. 

 

Článok VII. 

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

vykonávanej pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je : 

1) čistenie a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy a priľahlých chodníkov, 
2) údržba verejnej a dočasnej zelene, projektovanie sadovníckych úprav a ich realizácia, 
3) správa trhovísk, 
4) údržba a čistenie odpadkových košov, 
5) prevádzka a údržba verejných sociálnych zariadení, 
6) správa, údržba a revitalizácia verejných detských ihrísk, 
7) prevádzkovanie zberného dvora, 
8) udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu). 
V činnosti uvedenej v bode 1) podnik zastupuje správcu miestnych komunikácií. 

 

Článok VIII.  

Mestská časť Bratislava-Petržalka súhlasí s vykonávaním nasledovnej podnikateľskej činnosti nad 

rámec hlavnej činnosti za odplatu pre fyzické a právnické osoby, ak organizácia plní úlohy uvedené 

v článku VII. : 

1) poskytovanie dopravných a mechanizačných služieb : 
- čistenie areálov, 
- polievanie zelene, 
- poskytovanie veľkokapacitných kontajnerov, 
- odvoz veľkorozmerného nespaliteľného odpadu, 
- preprava tovaru, 

2) poskytovanie opravárenských a údržbárskych služieb. 
 
      V zriaďovacej listine Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka zo dňa 29.12.1985 
sú zohľadnené dodatky č. 1 zo dňa 18.04.1991, č. 2 zo dňa 06.05.1997 a č. 3 zo dňa 10.03.2009, 
schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ostatné ustanovenia 
zriaďovacej listiny Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka zostávajú nezmenené. 
 

V Bratislave dňa 20.03.2009 
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Š T A T Ú T 

Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
  

1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia, zriadená 
29.12.1985 rozhodnutím Obvodného národného výboru Bratislava V pod predchádzajúcim 
názvom Správa verejno-prospešných služieb Bratislava-Petržalka. Podľa zákona SNR č. 
518/1990 Zb., dodatkom č. 1 z dňa 18.4.1991, prevzala zriaďovaciu funkciu mestská časť 
Bratislava-Petržalka. Súčasťou zriaďovacej funkcie bola zmena názvu organizácie na Miestny 
podnik verejnoprospešných služieb Bratislava-Petržalka   
         
2. Názov a sídlo organizácie : Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 
                                                Čapajevova 6, 851 01 Bratislava 
    IČO :                                    00 492 485 

  
3. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevkovou organizáciou 
s účinnosťou od 01.01.1992. Je zriadený na dobu neurčitú. Hlavné úlohy, činnosti, 
organizáciu a hospodárenie podniku upravuje štatút, ktorý schvaľuje Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

  
Článok 2  

Hlavné úlohy 
 

Hlavnými úlohami Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka je zabezpečiť  
a vykonávať pre mestskú časť Bratislava-Petržalka  : 
1) letnú a zimnú údržbu komunikácií III. a IV. triedy, priľahlých chodníkov a parkovísk, 
2) údržbu verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy a ich realizácia,  
3) správu trhovísk, 
4) údržbu a čistenie odpadkových košov, 
5) prevádzkovať a vykonávať údržbu verejných sociálnych zariadení, 
6) správa, údržba a revitalizácia verejných detských ihrísk, 
7) prevádzkovanie zberného dvora, 
8) udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu). 
V činnosti uvedenej v bode 1) podnik zastupuje správcu miestnych komunikácií. 
  

Článok 3 
Pôsobnosť a kompetencie 

  
1) Svoju činnosť uskutočňuje v územnom obvode, ktorý je totožný s územným obvodom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
2) Ak podnik plní úlohy uvedené v článku 2), vykonáva nad rámec hlavnej činnosti za odplatu 
pre fyzické a právnické osoby : 
a) poskytovanie dopravných a mechanizačných služieb : 

- odvoz odpadov na povolené a kontrolovateľné skládky, 
- odvoz veľkorozmerného odpadu od obyvateľov, správcov bytových domov 

a podnikateľských subjektov, 
- preprava tovaru, 
- zimná údržba 
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b) poskytovanie služieb vykonávaných ručnou prácou : 
- čistenie areálov, 
- výsadba zelene, sadovnícke úpravy 

c) výstavba kontajnerových stanovíšť, 
d) poskytovanie opravárenských a údržbárskych služieb stavebného a zámočníckeho charak- 
    teru, 
f) inžiniersko-investorská činnosť pre zabezpečovanie vykonávaných služieb a činností. 
  

Článok 4 
Predmet činnosti 

  
Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka je : 
a) letná a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, priľahlých chodníkov a parkovísk, 
b) údržba zverenej zelene, 
c) správa trhovísk, 
d) údržba a čistenie odpadkových košov, 
e) prevádzka a údržba verejných sociálnych zariadení, 
f) správa, údržba a revitalizácia verejných detských ihrísk, 
g) prevádzkovanie zberného dvora 

 
Článok 5 

Organizačné členenie  
 

1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka sa člení na tieto základné prevádzky:  
a) Prevádzka zelene 
b) Prevádzka dielní, ihrísk a komunikácií 
c) Prevádzka odpadov a prepravy 
d) Prevádzka trhovísk 

2. Organizačnú štruktúru a náplň činnosti jednotlivých prevádzok a ich vzájomné vzťahy 
určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ podniku. 
3. Na čele jednotlivých prevádzok sú vedúci, ktorých schvaľuje a uvoľňuje riaditeľ podniku.  

  
Článok 6 

Riadenie a zamestnanci 
  

1.  Štatutárnym zástupcom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb je riaditeľ, ktorého 
na návrh starostu menuje a odvoláva Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
2. Riaditeľ riadi podnik ako celok a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
smernicami a uzneseniami miestneho zastupiteľstva. Zastupuje podnik navonok a koná v jeho 
mene. Plat riaditeľovi určuje a odmeny priznáva starosta. 
3. V čase neprítomnosti riaditeľa zastupuje podnik zástupca určený organizačným poriadkom. 
4. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov MP VPS Petržalka upravujú všeobecne záväzné 
právne predpisy, najmä Zákonník práce a Zákon o verejnej službe v znení neskorších 
predpisov. Organizáciu práce, práva a povinnosti zamestnancov podniku upravuje pracovný 
poriadok, ktorý vydáva riaditeľ. 
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Článok 7 
Poradné orgány 

 
Na posudzovanie závažných otázok Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 
zvoláva riaditeľ vedenie podniku. 

  
Článok 8 

Hospodárenie 
 

1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je právnickou osobou, ktorá je 
svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne 
podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok s prostriedkami, ktoré jej určí 
Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci svojho rozpočtu.  
2. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka spravuje majetok, ktorý mu bol 
zverený protokolom č. 22-92 z 01.04.1993, protokolom č. 1-95, protokolom č. 1-96 
z 31.10.1996, protokolom č. 1-97 z 27.01.1997 v súlade s výsledkami inventarizácie 
k 31.12.1996 a inventarizácie k 31.12.2008 v celkovej hodnote : 

Nehnuteľný majetok     92 196,06 eur 
Hnuteľný majetok       273 735,51 eur 

  
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

Zmeny a doplnky štatútu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb schvaľuje Miestne  
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
   

Článok 10 
Zrušovacie ustanovenia 

 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka r u š í Štatút Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka zo dňa 29.12.1985 ako aj dodatky č. 1 zo dňa 
18.04.1991, č. 2 zo dňa 06.05.1997 a č. 3 zo dňa 10.03.2009, schválené Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 
Článok 11 
Účinnosť 

  
Tento Štatút Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka nadobúda účinnosť 
dňom 29.05.2009. 
  

 
 

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
starosta mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

  

  

  


