
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 12.6.2014  

 

 

Prítomní: Mgr. Ivana Antošová, Ing. arch., Mgr. Art. Elena Pätoprstá, PhD., Mgr. Ľubica 

Škorvaneková, Ing. Marián Miškanin, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

Neprítomní: PaedDr. Eva Krnáčová,  Mgr. Daniela Lengyelová, Michal Baranovič 

Hostia: Ing. Zuzana Juhásová, JUDr. Emil Chlebec 

 

 

Program: 

        

 1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2014 zo 

dňa ....... 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 2.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ......../2014 

zo dňa ..........2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29. apríla, ktorým sa vydáva,  trhový   poriadok na 

príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 

Bratislava    

 

3.     Návrh na zmenu štatútu hlavného mesta 

 

4.    Rôzne 
 

 

Predsedníčka komisie životného prostredia privítala členov komisie na zasadnutí a JUDr. Chlebec 

predstavil prvý a druhý bod programu. Po predstavení prijala komisia k prvým dvom bodom programu 

nasledujúce uznesenia: 

 

 

 

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 ch v á l i ť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2014 zo dňa ....... 

2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



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 

 

s c h v á l i ť 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ......../2014 zo dňa 

..........2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29. apríla, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom 

trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

 

 

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

 

 

 

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  

 

s c h v á l i ť 

 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“), 

ktorým sa mení čl. 36b odsek 2 v zmysle predloženého návrhu 

 

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

 

 

K bodu rôzne: 

 

 PhDr. Ľudmila Farkašovská vzniesla otázku ohľadne deratizácie na Bohrovej ulici. Ing. 

Juhásová jej odpovedala, že bola v tomto okolí realizovaná deratizácia a následne boli firmou 

Chemix D odstránené aj telá uhynutých potkanov.  

 Mgr. Škorvaneková sa pýtala, čo sa bude robiť s betónmi na Gessayovej ulici č. 18, 

nakoľko sa tu vo zvýšenej miere vyskytujú bezdomovci. Ing. Juhásová odpovedala, že betóny sa 

budú odstraňovať.  

  

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Ivana Antošová 

                                                                                                            predsedníčka KŽP 

 

 

Zapísala dňa 16.6.2014  

Ing. Lenka Špodová 


