
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 22.4.2015 v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava- 
Petržalka 

 
 
Prítomní:  Ing. arch., Mgr. Art. Elena Pätoprstá, Mgr. Ľubica Škorvaneková, Ing. Alica Hájková, 
PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľuboš Homola, Ing., Mgr. Daniela Lengyelová, PhD., Michal 
Baranovič, Ing. Matej Malaga, Mgr. Kateřina Věntusová 
Trvanie: od 15:30 do 17:30 
 
Program:       
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa    
mení a  dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.  
 

      2.   Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
            mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

3.  Informácia o pridelených dotáciách  na úpravu kontajnerových stanovíšť v Petržalke 
 
4. Rôzne 

• Možnosť vybudovať dočasný prechod z pešej trasy a cyklotrasy popri 
Chorvátskom ramene k budúcej zástavke električky Bosákova na križovatke 
Jantárová-Rusovská v spolupráci s HM Bratislava 
 

• Doplnenie materiálu na MZ - Žiadosť o odpustenie dlhu za byt č. 2 na 
Rovniankovej č. 5,  Bratislava a zastavenie exekučných konaní voči pani Slávke 
Jurčíkovej 

 
• Stav procesu posudzovania spaľovne SALE Kopčianska na MŽP / stanovisko 

k spaľovni SALE  
 
• Návrh obyvateľov na riešenie zeleného parkoviska Röntgenova 

 
 
 

Uznesenie k bodu č. 1 
 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  
 
 
o d p o r ú č a 
 

a) Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške 
úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  



 
b) Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka splnomocniť  starostu 

vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia  
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2012, č. 6/2013, č.5/2014  a v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváleného dňa 
....2015 (v úplnom znení) 

 
Hlasovanie:  Prítomní: 7      za: 7 ,  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 ch v á l i ť 
 
Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 9   za: 9  , proti: 0 , zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 
 Ing. Špodová informovala členov komisie životného prostredia o dotáciách na 
uzamknutie kontajnerových stanovíšť za mesiac apríl 2015. V tomto mesiaci boli pridelené 
dotácie z fondu rozvoja bývania dvom subjektom a to bytovému domu na Tupolevovej ulici č. 
22,24 vo výške 400 Eur a Bytovému domu na Ševčenkovej ulici č. 5,7,9 vo výške 400 Eur. 
Podmienky na udelenie dotácie boli splnené.  
 
 
   
K bodu Rôzne:  
 PhDr. Farkašovská informovala členov komisie o možnosti ekologického 
odstraňovania graffitov. Firma nám ponúka možnosť bezplatnej ukážky odstraňovania. Bolo 
by vhodné navrhnúť im lokalitu, kde by bezplatne graffiti vyčistili.  
 
 Ing. arch. Pätoprstá informovala poslancov o potrebe vybudovania chodníka na ulici 
Rusovská-Jantárová. Táto téma bola riešená už aj s dopravnou políciou, primátor  Nesrovnal 
sľúbil riešenie tejto situácie.  
 
 Ing. arch. Pätoprstá ďalej informovala o projekte VVP SALE, mestská časť Bratislava-
Petržalka zasielala v procese posudzovania EIA nesúhlasné stanovisko s týmto zámerom. 
Magistrát vypracoval štúdiu so zamietavým stanoviskom, avšak nebolo odoslané v riadnom 
termíne.  



 Ing. arch. Pätoprstá informovala členov komisie aby si pozreli materiály „ kauza 
exekučných konaní voči pani Slávke Jurčíkovej“. Uviedla, že v tomto prípade sa nachádza 
veľa procesných chýb. Ing. Pätoprstá prosila poslancov aby pri hlasovaní v miestnom 
zastupiteľstve v tomto bode hlasovali podľa svojho svedomia.  
 
 Ing. arch. Pätoprstá predstavila členky petičného výboru z Röntgenovej ulice               
p.Žiškovú a p. Slezákovú. Ing. Pätoprstá ozrejmila záujem vybudovania verejného parkoviska 
na Röntgenovej ulici výhodného pre obyvateľov ako aj pre firmu Penta. Parkovisko by bolo 
v majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka, finančne by prispeli aj obyvatelia. 
 Členky predstavili členom komisie životného prostredia problematiku parkovania a výstavby 
parkovacieho domu. Prebehli rokovania s firmou Penta, ktorá navrhovala parkovací dom 
v podobe poschodového „slimáka“ s čím obyvatelia Röntgenovej ulice nesúhlasia. Uviedli, že 
firma Penta porušila už niekoľko noriem. Obyvatelia podpísaní pod petíciu nesúhlasia 
s výstavbou parkovacieho domu na Röntgenovej ulici sú za výstavbu parkoviska (plán bol 
predložený členkami petičného výboru) s  parkovaním len pre obyvateľov.  
 Mgr. Homola uviedol, že sa pracuje na rezidenčnom parkovaní pre obyvateľov. 
Momentálne sú parkoviská firmy Penta poloprázdne a za parkovanie pre zamestnancov si 
žiadajú 4 Eur/hod. S firmou Penta by som vôbec neotváral akékoľvek rokovania.  
 Mgr. Lengyelová uviedla, že mestská časť momentálne nemá financie na vybudovanie 
parkoviska. Zelené parkovisko má úplne iné finančné požiadavky a nemáme na to financie. 
Petržalka sa bude musieť v blízkej budúcnosti zaoberať výstavbou parkovacích domov, 
nakoľko sa pripravuje novela zákona, kedy už nebudú môcť autá parkovať na chodníkoch.  
p. Baranovič: navrhol niekoľko podlažný parkovací dom s možnosťou výstavby napr. 
detského ihriska na jeho streche.  
Mgr. Věntusová: vlastný projekt obyvateľov Röntgenovej ulice asi nie je tou správnou cestou. 
Primárne je to potrebné urobiť tak, aby aj rezidenti mali z parkoviska osoh.  
p. Hájková: zelené parkovisko má nastavené úplne iné normy ako obyčajné betónové, 
problém vidím hlavne v jeho financovaní na ktoré nemáme peniaze. Riešenie vidím vo 
výstavbe parkovacieho domu.  
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing.arch.,Mgr. Art. Elena Pätoprstá 
                                                                                                        predsedníčka KŽP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala dňa: 23.4.2015 
Ing. Lenka Špodová 
 
 


