
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 11.4.2013 

 

Prítomní: Mgr. Ivana Antošová, Mgr. Ľubica Škorvaneková, PhDr. Ľudmila Farkašovská,    

Ing. Marián Miškanin, Michal Baranovič 

Pozvaní: Mgr. Jana Jecková, Ing. arch. Zuzana Kordošová, Mgr. Veronika Redechová 

 

Program: 

        

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka 

ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa  17. 4. 2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava - Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho 

súčasti - Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 5/2000 

o starostlivosti o mestskú zeleň – Protest prokurátora 

 

5. Rôzne 

       

 

Predsedníčka komisie životného prostredia Mgr. Antošová privítala členov komisie na 

zasadnutí a komisia následne plynulo prešla k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorý 

predstavila Mgr Redechová. Komisia životného prostredia prijala k tomuto bodu programu 

nasledujúce uznesenie. 

 

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   

 

 schváliť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04, 

Bratislava k 30.6.2013. 

 

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

 

 

 

Po prerokovaní prvého bodu programu komisia prešla k bodu č.2. Následne komisia 

životného prostredia prijala k tomuto bodu uznesenie: 

 



 

Uznesenie k bodu č. 2 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

o d p o r ú č a          Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka   

 

schváliť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie, mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

mestskej časti Bratislava – Petržalka. 
 

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

 

 

 

Po hlasovaní prešla komisia životného prostredia k diskusii k bodu programu č.3, ktorý 

predstavila Ing. arch. Zuzana Kordošová.  

Návrh zmien v „Zásadách pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta“ je 

nasledovný: 

 

1. vypustenie úhrady miestnej dane pred realizáciou dopravného značenia. Miestna daň 

sa bude vyrubovať a uhrádzať podľa platného znenia zákona o miestnych daniach   

 

2. zavedenie poplatku za realizáciu, údržbu a odstránenie dopravného značenia  

 

3. predĺženie doby platnosti povolenia pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

(ZŤP) na 4 roky. Súčasne platná 2-ročná lehota je veľmi krátka, za uvedenú dobu je 

minimálne percento žiadostí o zrušenie vydaného povolenia z dôvodu úmrtia držiteľa 

povolenia a tak je vydávanie povolení zaťažené nadmerným množstvom neefektívnej 

administratívnej práce.  

 

4. predĺženie doby platnosti povolenia pre fyzické osoby a fyzické osoby s oprávnením 

na podnikanie alebo právnické osoby na dobu neurčitú. Z evidencie vydaných 

povolení vyplýva, že držitelia už vydaných povolení majú mimoriadny záujem 

zachovať si vyhradené parkovacie miesto. V roku 2010 sme na základe podaných 

žiadostí predlžovali 85% vydaných povolení z roku 2008, v roku 2011 sme v lokalite 

LÚKY a HÁJE predlžovali 100% povolení vydaných v roku 2009 - t.j. všetky vydané 

povolenia.  

 

5. stanovenie faktov a skutočností k zrušeniu vydaných povolení  
 

6. zvýšenie stanovenej 10% kapacity k vyhradeniu z jednotlivých parkovísk, z 

pridružených parkovacích pásov alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu určenej 

dopravným značením  na 20%  

 

Po predstavení zmien prešla komisia k následnej diskusii.  



Ing. Miškanin: na základe čoho budete od občanov vyberať tzv. manipulačný poplatok 

50Eur? 

Ing. arch. Kordošová: nejedná sa o navýšenie dane, ale len o manipulačný poplatok, ktorý sa 

môže meniť v závislosti od dodávateľa preto sme to nechceli pevne stanovovať vo VZN.  

Ing. Miškanin: poplatok musí byť stanovený v cenníku, a tento cenník sa môže meniť, ale 

musí byť pevne určený. 

Ing. Miškanin: v akom termíne bude osádzané dopravné značenie? 

Ing. arch. Kordošová: dopravné značenie bude osádzané do 30 dní od určenia dopravného 

použitia a 15 dní odo dňa zaplatenia dane. 

 p. Baranovič: je nutné jednu podmienku vypustiť a formulovať nasledovne: dopravné 

značenie bude osádzané po odsúhlasení dopravného použitia a do 30 dní po zaplatení. 

Ing. Baranovič: navrhujem aby domáci obyvatelia majúci trvalé bydlisko v Petržalke neplatili 

za parkovanie, ale aby platili cudzí obyvatelia. 

Ing. arch. Kordošová: parkovacia karta bude vydávaná len pre občanov s trvalým bydliskom 

v Petržalke a bude viazaná na bratislavskú špz. 

 

K tomuto bodu programu prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie: 

 

 

Uznesenie k bodu č. 3 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

o d p o r ú č a          Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka   

 

schváliť 

 

zmenu VZN mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení 

neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 

miesta. 

 
 

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

 

 

 

Po prerokovaní tretieho  bodu programu komisia prešla k bodu č.4, ktorý predstavila 

Mgr. Jecková. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň bolo 

napadnuté prokurátorom. Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2000 vykazuje rozpor so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi v §7 ods. 4 písm. a) a v §8 ods. 3,4. 

Mgr. Jecková uviedla, že oddelenie životného prostredia do júnového miestneho 

zastupiteľstva predloží buď nové VZN alebo doplnené.  

K tomuto bodu programu prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie k bodu č. 4 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

o d p o r ú č a          Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka   

 



a) vyhovieť protestu prokurátora proti VZN č. 5/2000 z 27.6.2000 o starostlivosti 

o verejnú zeleň na území mestskej časti Bratislava – Petržalka. 

 

b) odporúča oddeleniu životného prostredia vypracovať návrh VZN o starostlivosti 

o verejnú zeleň v zmysle platnej právnej úpravy, v ktorom budú akceptované 

pripomienky prokurátora a predložiť na najbližšom miestnom zastupiteľstve. 

 

 

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

 

 

V bode rôzne sa členovia komisie životného prostredia venovali hlavne vykonávaniu 

čistoty po zimnom období na území Petržalky. Mgr. Jecková informovala členov komisie 

o plánovaných aktivitách miestneho úradu a oddelenia životného prostredia, zameraných na 

dobrovoľnícke akcie v rámci dňa zeme. 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Ivana Antošová 

                                                                                                            predsedníčka KŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 15.4.2013  

Ing. Lenka Špodová 

 


