Zápisnica
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 9.4.2014
Prítomní: Mgr. Ivana Antošová, Ing. Marián Miškanin, Ing. arch., Mgr. Art. Elena Pätoprstá,
Mgr. Ľubica Škorvaneková
Neprítomní:PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Daniela Lengyelová, PaedDr. Eva Krnáčová,
Michal Baranovič
Pozvaní: Ing. Juhásová, Ing. Chlebec, Mgr. Chanečková
Program:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka
o poskytovaní služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované SSS
Petržalka, Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine SSS a Návrh dodatku č.2
k štatútu SSS Petržalka.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach.

3. 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. Chanečková. Komisia životného prostredia nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko k bodu č. 1
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Berie na vedomie materiály:
-

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka
o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované
Strediskom sociálnych služieb Petržalka

-

Návrh Dodatku č.2 k Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka

-

Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka

Uznesenie k bodu č. 2
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Berie na vedomie materiály:

-

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1998 zo
dňa 23.06.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne
záväzného nariadenia č. 5/2006 zo dňa 28.3.2006

-

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska,
š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava

K bodu rôzne:
V bode rôzne Ing. arch. Pätoprstá upozornila na rozpredávanie bratislavských
pozemkov a žiadala o podporu v poslaneckých kluboch v tejto otázke. Je potrebné
vyregulovať územia v územnom pláne, aby sa neopakovala kauza „Domino“. Ing. arch.
Pätoprstá zašle členom komisie link s touto problematikou.
Ing. arch. Pätoprstú Ing. Juhásová informovala o riešení problému nelegálnej skládky
v areály na Klokočovej ulici. Taktiež Ing. Juhásová informovala prítomných členov komisie
o vyrovnávaní terénu v areály škôlky na Sklodowskej ulici.
Mgr. Antošová upozornila na nevyhovujúci stav kríkov na Ovsištskom námestí,
a vzniesla požiadavku na možnosť osadenia oplotenia v ich blízkosti.
Mrg. Antošová opísala problémy pri riešení uzavretia a zastrešenia kontajnerového
stanovišťa na Jankolovej ulici. Ing. Juhásová odporučila Mgr. Antošovej aby sa s touto
problematikou obrátila na p. Hajčíkovú, ktorá sa dotáciám a problematike kontajnerových
stanovíšť venuje.
Mgr. Škorvanejkovej boli spokytnuté informácie ohľadom terasy na Rovniankovej
ulici. Mestská časť si dala vypracovať právnu analýzu, týkajúcu sa vlastníctva terás, a na
základe tejto analýzy vyzýva správcov bytových domov na terasách k ich údržbe. Mestská
časť nevykonáva údržbu čistoty na terase Rovniankova.

Mgr. Ivana Antošová
predsedníčka KŽP

Zapísala dňa 14.4.2014
Ing. Lenka Špodová

