Zápisnica
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 13.2.2014
Prítomní: Mgr. Ivana Antošová, Ing. Marián Miškanin, Ing. arch., Mgr. Art. Elena Pätoprstá,
PaedDr. Eva Krnáčová, Mgr. Daniela Lengyelová PhD., PhDr. Ľudmila Farkašovská
Neprítomní: Mgr. Ľubica Škorvaneková, Michal Baranovič
Pozvaní: Ing. Zuzana Juhásová, Ing. Julián Lukáček, JUDr. Ľubomír Kollár, JUDr. Ľuboslav
Vernarský, PhDr. Denisa Paulenová, Ing. Ladislav Milincký
Program:
1. Stanovisko k zmene Štatútu mesta
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia.

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní
volebných plagátov

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
5. Pridelenie dotácie na uzamknutie existujúceho kontajnerového stanovišťa pre bytový dom
na Mamateyovej ulici č. 13-15

6. Pridelenie účelovej dotácie na zastrešenie a uzamknutie existujúceho kontajnerového
stanovišťa pre bytový dom na Pankúchovej ulici č. 1,3

7. Rôzne
Predsedníčka komisie životného prostredia Mgr. Antošová privítala členov komisie na
zasadnutí a komisia následne plynulo prešla k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorý
predstavil JUDr. Vernarský. 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
návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len štatút),
ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) rozhoduje vo všetkých veciach správy Bratislavy, ktoré
nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu, keď sa na konci
vkladá čiarka a pripájajú slová „ak požiada o rozhodnutie starosta mestskej časti, rozhodne do
30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, v osobitne zložitej veci najneskôr do 60 dní odo
dňa doručenia písomnej žiadosti“.
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
odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 8/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
Hlasovanie: Prítomní: 6 za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie k bodu č. 3
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka o vylepovaní volebných
plagátov na území mestskej časti Bratislava – Petržalka s tým, že §2 odsek 2 bude znieť
nasledovne: „Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných miestach vo vlastníctve
alebo správe mestskej časti a mesta Bratislava je neprípustné“.
Hlasovanie: Prítomní: 6 za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie k bodu č. 4
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Petržalka.
Hlasovanie: Prítomní: 6 za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie k bodu č. 5
Komisia životného prostredia súhlasí s udelením finančnej dotácie z fondu rozvoja
bývania pre žiadateľa Bytové družstvo Petržalka, na uzamknutie existujúceho kontajnerového
stanovišťa na Mamateyovej ulici č. 13-15 vo výške výške 400 € v zmysle uznesenia MZ MČ
Bratislava-Petržalka č. 206 zo dňa 26. 06. 2012.
Hlasovanie: Prítomní: 6 za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie k bodu č. 6
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 Pankúchovej ulici č. 1-3 vo výške 830 Eur
v zmysle uznesenia MZ MČ Bratislava – Petržalka č. 2013 zo dňa 26.6.2012.
Hlasovanie: Prítomní: 6 za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu rôzne:
V bode rôzne Ing. arch. Pätoprstá upozornila na problematického dopĺňanie vreciek na
psie exkrementy v lokalite Dvory I. Ing. arch. Pätoprstá prisľúbila zaslať na mail Ing.
Milinckého zoznam problematických lokalít na ktoré sa bude môcť pri kontrole obsluhy
košov na psie exkrementy vo zvýšenej miere zamerať.

Mgr. Ivana Antošová
predsedníčka KŽP

Zapísala dňa 14.2.2014
Ing. Lenka Špodová

