
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 30.10.2012 

 

Prítomní: Mgr. Ivana Antošová, Ing.arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, PhD.,  PaedDr. Eva 

Krnáčová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľubica Škorvaneková 

Pozvaní: Mgr. Jana Jecková,  Ing. Julián Lukáček, JUDr. Ľubomír Kollár, JUDr. Emil 

Chlebec, Ing. Klaudia Plačková, Mgr. Veronika Redechová 

 

Program: 

 

        

        1.  Pridelenie účelovej dotácie vo výške 3 300 Eur  pre základnú školu Gessayova č.2 na   

zastrešenie a uzamknutie kontajnerového stanovišťa 

 

      2.  Návrh VZN o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

      3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Petržalka,  ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu, 851 01 Bratislava 
 

      4. VZN mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava – Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach 
 

      5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorým sa ruší VZN č.2/1997 

o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 
 

      6. Stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom  poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

      7.  Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Petržalka o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb a ostatných podnikateľských činností v mestskej časti 

Bratislava - Petržalka 

 

      8. Rôzne 

 

 

Predsedníčka komisie životného prostredia Mgr. Antošová privítala členov komisie na 

zasadnutí a komisia následne plynulo prešla k prerokovaniu prvého bodu programu. 

Riaditeľka základnej školy na Gessayovej ul. č. 2 požiadala mestskú časť Bratislava - 

Petržalka o pridelenie účelovej dotácie vo výške 3 300 Eur na zastrešenie a uzamknutie 

kontajnerového stanovišťa pre túto základnú školu zriadenou mestskou časťou Bratislava -

Petržalka. Účelovú dotáciu vzhľadom na finančnú situáciu školy žiada riaditeľka poskytnúť 

ešte pred zahájením rekonštrukčných prác. K tomuto bodu programu prijala komisia 

životného prostredia nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie k bodu č. 1 

 

Komisia životného prostredia  súhlasí s udelením dotácie vo výške 3 300 Eur pred vykonaním  

prác na úpravu kontajnerového stanovišťa pre základnú školu Gessayova č.2. 

 

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

 

 

 



K  bodu programu č. 2  prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie 

 

Uznesenie k bodu č. 2 

 

Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  schváliť nariadenie 

o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti 

Bratislava - Petržalka. 

 

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

 

 

Bod  programu č.3 krátko predstavila Ing. Plačková.  V krátkej diskusii predstavila plán  

realizácie nultého ročníka petržalských vianočných  trhov. Názov „Námestie českého ľudu“ je 

iba pracovný názov. Vianočné trhy budú  prevádzkované od 6.12.2012 do 22.12.2012 v čase 

od 14:00hod do 21:00 hod. Na trhoch sa bude nachádzať pódium  a 6ks typizovaných stánkov 

s vianočným  tovarom. Ďalších 6ks stánkov bude súkromných a bude sa v nich predávať 

občerstvenie.  

 

K  bodu programu č. 3  prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie 

 

Uznesenie k bodu č. 3 

 

Komisia životného prostredia  odporúča miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava 

-Petržalka uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava - Petržalka, 

ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu, 851 01 

Bratislava 

 

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

 

 

K  bodu programu č. 4  prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie 

 

Uznesenie k bodu č. 4 

 

Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava - 

Petržalka uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava - Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka 

č. 5/2004 o miestnych daniach. 

 

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

 

 

K  bodu programu č. 5  prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie 

 

Uznesenie k bodu č. 5 

 

Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava - 

Petržalka schváliť VZN, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 2/1997 

o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti 

Bratislava - Petržalka v znení VZN č. 4/1997. 

 

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

 

 

 



K  bodu programu č. 6  prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie 

 

Uznesenie k bodu č. 6 

 

Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava - 

Petržalka schváliť stanovisko mestskej časti Bratislava - Petržalka k návrhu VZN hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta Slovenskej republiky č. 12/2001 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. 

 

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

 

 

K  bodu programu č. 7  prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie 

 

Uznesenie k bodu č. 7 

 

Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava - 

Petržalka schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ostatných podnikateľských 

činností v mestskej časti Bratislava - Petržalka. 

 

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

 

 

Po prerokovaní konkrétnych bodov programu prešla komisia do voľnej diskusie v bode rôzne. 

Ing. Pätoprstá otvorila problematiku  pláže pre psov na prírodnom kúpalisku Veľký Draždiak.   

 Mgr. Jecková informovala členov komisie, že dňom 31.12.2012 končí zmluva 

s dodávateľom vreciek na psie exkrementy s firmou V.K. Servis. Mestská časť plánuje 

zmeniť doteraz umiestňované papierové vrecká na exkrementy  za plastové sáčky, ktoré sú 

lacnejšie a dá sa ich umiestniť do stojana viacej, tým pádom  ušetríme aj na počte dopĺňaní. 

 Nový dodávateľ služieb bude vysúťažený vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Ivana Antošová 

                                                                                                            predsedníčka KŽP 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 5.11.2012  

Ing. Lenka Špodová 

 

 

 

 


