
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 29.11.2012 

 

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

Krnáčová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľubica Škorvaneková, Mgr. Daniela Lengyelová 

PhD., Ing. Marián Miškanin PhD. 

Pozvaní: Mgr. Jana Jecková,  Ing. Julián Lukáček, Helena Hajčíková 

 

Program: 

 

1. Návrh rozpočtu na rok 2013 s výhľadom do roku 2015 

 

2. Pridelenie    účelovej     dotácie    na    vybudovanie   nového    kontajnerového   stanovišťa                            

    na  Mlynarovičovej ul. Č. 18,20 

 

3. Pridelenie    účelovej    dotácie   na    uzamknutie  a zastrešenie  kontejnerového stanovišťa   

     na A. Gwerkovej  ul. č. 15 

 

4.  Stanovisko  MČ  Petržalka  k zmene štatútu  hl. mesta SR o rozdelení pôsobností v oblasti    

     veterinárnej starostlivosti   

 

5. Rôzne 

 

Predsedníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku Mgr. Antošová privítala 

členov komisie  na zasadnutí a  následne plynulo prešla k prerokovaniu prvého bodu 

programu, ktorý predstavil prednosta p. Štefánik spolu s Ing. Lukáčekom. Prednosta 

oboznámil komisiu s prognózami rozpočtu na rok 2013. Počíta sa s krátením výdavkov 

o 10% a mzdových výdavkov o 5%. Takisto prebiehajú rokovania s odbormi a malo by 

nastať krátenie sociálnych benefitov pre zamestnancov miestneho úradu. Na rok 2013 boli 

schválené pre oddelenie životného prostredia bežné výdavky vo výške 2 238 653 Eur. Z toho 

na starostlivosť o zeleň bolo vyčlenených 1 081 662 Eur. Skracovanie výdavkov o 10% sa 

nerobilo plošne, krátili sa také položky, ktoré nebudú mať negatívny dopad na starostlivosť 

o zeleň v mestskej časti. 

 

Uznesenie k bodu č. 1 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v á l i ť   

 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 s príjmami v čiastke 24 960 489 

EUR a výdavkami v čiastke 23 790 433 EUR  

 

b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2013 v súlade s § 14 ods. 2 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2014 a 2015  



b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 s výhľadom do roku 2015. 

 

     Komisia životného prostredia a verejného poriadku ďalej  odporúča  miestnemu 

zastupiteľstvu  zohľadniť v rozpočte finančné prostriedky na internetovú  televíziu, ktorá 

poskytuje prenosy z miestneho zastupiteľstva ( do výšky 200,- Eur za prenos). 

 

    Hlasovanie:  Prítomní: 6   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

Po hlasovaní komisia plynulo prešla k ďalšiemu bodu programu, ku ktorému prijala 

nasledujúce uznesenie. 

 

Uznesenie k bodu č. 2 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku zobrala na vedomie a súhlasí s udelením 

účelovej dotácie na vybudovanie nového kontajnerového stanovišťa  pre bytový dom             

na Mlynarovičovej ul. č.18,20,  vo výške 2 656,- Eur v zmysle uznesenia MZ MČ Bratislava-

Petržalka č. 206 zo dňa 26. 06. 2012. 

 

    Hlasovanie:  Prítomní: 7   za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie k bodu č. 3 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku zobrala na vedomie a súhlasí s udelením 

účelovej dotácie na uzamknutie a zastrešenie existujúceho kontajnerového stanovišťa           

na Gwerkovej ul. č. 15 vo výške 830,- Eur, v zmysle uznesenia MZ MČ Bratislava – 

Petržalka č. 206 zo dňa 26.6.2012. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 7   za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Po hlasovaní Mgr. Jecková predstavila komisii životného prostredia štvrtý bod 

programu. Magistrát hlavného mesta SR nám zaslal na vyjadrenie návrh dodatku štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti veterinárnej starostlivosti. V tomto návrhu  nie je 

zadefinované akým spôsobom sa má MČ Petržalka  podieľať na odchyte túlavých zvierat.     

Po krátkej diskusii prijala komisia životného prostredia a verejného poriadku k tomuto bodu 

programu nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie k bodu č. 4 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku nepovažuje za vhodné, aby bol prijatý 

dodatok k štatútu, bez jednoznačnej znalosti pripravovanej novely zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré  podmienky držania psov 

a navrhuje nepri jať navrhovaný dodatok v zaslanom znení. Žiada o presné zadefinovanie 

pojmu „ podieľa sa“  v Čl. I bod 5 písm. c) podieľa sa na zabezpečení odchytu túlavých 

zvierat na území mestskej časti.   

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

                                                                                                         Mgr. Ivana Antošová 

                                                                                                            predsedníčka KŽPa VP 

 

 

Zapísala dňa 3.12.2012  

Ing. Lenka Špodová 


