Zápisnica
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 28.11.2013
Prítomní: Mgr. Ivana Antošová, Mgr. Ľubica Škorvaneková, Ing. Marián Miškanin, Michal
Baranovič, Ing. arch., Mgr. Art. Elena Pätoprstá, PaedDr. Eva Krnáčová, Mgr. Daniela
Lengyelová PhD.
Pozvaní: Mgr. Jana Jecková, Ing. arch. Zuzana Kordošová, Ing. Julián Lukáček, Mgr. Anna
Soneková
Program:
1. Príprava rozpočtu na rok 2014
2. Úprava rozpočtu na športoviská
3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o dočasnom parkovaní
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN o určení výšky príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

5. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
na území mestskej časti Bratislava – Petržalka

6. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č.27 pre Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
7. Poskytnutie účelovej dotácie na zastrešenie a uzamknutie kontajnerového stanovišťa pre
bytový dom na Tematínskej ulici 2,4

8. Rôzne
Predsedníčka komisie životného prostredia Mgr. Antošová privítala členov komisie na
zasadnutí a komisia následne plynulo prešla k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorý
predstavil Ing. Lukáček. Komisia životného prostredia prijala k tomuto bodu programu
nasledujúce uznesenie.
Uznesenie k bodu č. 1
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

schváliť
a) rozpočet mestskej časti Bratislava - Petržalka na rok 2014 s príjmami v čiastke 29 763 133
Eur a výdavkami v čiastke 29 763 133 Eur.
b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s §14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov

berie na vedomie
a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2015 a 2016
b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Petržalka k Návrhu
rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016
Hlasovanie: Prítomní: 6 za: 6, 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
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 nasledovne:
- znížiť bežné výdavky v programe 7.3.2 o 15 000,- €
- zvýšiť bežné výdavky v programe 6.4.2 o 15 000,- €
Hlasovanie: Prítomní: 6 za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Po hlasovaní prešla komisia životného prostredia k diskusii k bodu programu č.3, ktorý
predstavila Ing. arch. Zuzana Kordošová.
Ing. arch. Kordošová uviedla, že na jedno vozidlo v domácnosti bude vydaná jedna
rezidentská karta, ďalšie vozidlá v domácnosti už budú spoplatňovaný vyššími sadzbami.
Mgr. Antošová uviedla, že rezidentská karta by sa mala vydávať na 1 auto na domácnosť, nie
na špz.
Ing. arch. Pätoprstá dodala, že v rámci Petržalky by petržalčania mali mať možnosť
zaparkovať zadarmo kdekoľvek, taktiež sú diskriminovaní živnostníci, ktorí si budú musieť za
vlastné autá pred domom platiť.
Ing. Miškanin uviedol, že §3 ods. 3 nie je definované ako sa preukážem pri parkovaní ak si
kúpim sms lístok, malo by to tam byť vyšpecifikované.
p. Baranovič uviedol, že bolo by dobré vyhradené miesta pre vozíčkarov nechať na špz.
Bolo dohodnuté, že ďalšie pripomienky k dočasnému parkovaniu môžu členovia
komisie zasielať na mailovú adresu vedúcej oddelenia územného rozvoja a dopravy Ing. arch.
Kordošovej na mailovú adresu zuzana.kordosova@petrzalka.sk.

Uznesenie k bodu č. 3
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
berie predkladaný materiál na vedomie
Hlasovanie: Prítomní: 7 za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Po prerokovaní tretieho bodu programu komisia prešla k bodu č.4, ktorý predstavila
Mgr. Sonneková. Členom komisie sa zdalo zvýšenie poplatkov za dieťa naraz veľmi vysoké.
Poplatok sa zvyšuje zo sumy 13,60Eur na 25Eur.
K tomuto bodu programu prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie:
Uznesenie k bodu č. 4
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

znížiť poplatok výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti z navrhovaných 25 Eur na 20 Eur.
Hlasovanie: Prítomní: 6 za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie k bodu č. 5
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008,
ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov na území mestskej časti BratislavaPetržalka.
Hlasovanie: Prítomní: 7 za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie k bodu č. 6
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
schváliť

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

prenájom časti pozemku parc. č.27 v k. ú. Petržalka o výmere 25,00 m2 pre Bytový podnik
Petržalka, s.r.o., Hannova 10, 852 23 Bratislava, IČO 36821012, v zmysle § 9a, ods. 9
písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
osobitného zreteľa na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2024 za cenu 5,20 €/m2/rok, celkovo
za 130 Eur/rok.
Hlasovanie: Prítomní: 7 za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie k bodu č. 7
Komisia životného prostredia súhlasí s udelením finančnej dotácie z fondu rozvoja
bývania pre žiadateľa Bytové družstvo Petržalka, na zastrešenie a uzamknutie na existujúcom
kontajnerovom stanovišti pre bytové domy na Tematínskej ulici č. 2,4 vo výške 830 Eur
v zmysle uznesenia MZ MČ Bratislava – Petržalka č. 2013 zo dňa 26.6.2012.
Hlasovanie: Prítomní: 7 za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu rôzne:
Bod č. 4 dal veľký priestor na diskusiu aj v bode rôzne. Na žiadosť členov komisie
životného prostredia informovala Mgr. Sonneková z oddelenia školstva o nákladoch na
vytvorenie elokovaných tried v materských školách.

Mgr. Ivana Antošová
predsedníčka KŽP

Zapísala dňa 29.11.2013
Ing. Lenka Špodová

