Zápisnica
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 9.6.2015 v priestoroch miestneho úradu mestskej časti BratislavaPetržalka
Prítomní: Ing. arch., Mgr. Art. Elena Pätoprstá, Mgr. Ľubica Škorvaneková, Ing. Alica Hájková,
PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľuboš Homola, Ing., Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.,
Ing. Matej Malaga, Mgr. Kateřina Věntusová
Trvanie: od 15:30 do 17:00
Program:
1. Záverečný účet a finančné usporiadanie Mestskej časti Bratislava – Petržalka za rok
2014
2. Informácia o pridelených dotáciách na úpravu kontajnerových stanovíšť v Petržalke
3. Rôzne
 Informácia o vybudovaní prechodu z pešej trasy a cyklotrasy popri Chorvátskom
ramene k budúcej zástavke električky Bosákova na križovatke JantárováRusovská
 Informácia o výberovom konaní na riaditeľa Miestneho podniku
verejnoprospešných služieb Petržalka


Návrh na vypracovávanie informácie o plnení prioritných cieľov mestskej časti
Bratislava – Petržalka na roky 2015 – 2018 a jej predkladanie na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka – predstavil JUDr.
Vetrák



Návrh na vypracovanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ Bratislava –
Petržalka v znení VZN č. 9/2013 a 2/2015 – predstavil JUDr. Vetrák

Uznesenie k bodu č. 1
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
S ch v á l i ť

1) Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014 bez
výhrad
2) Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014
- Schodok bežného kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa §10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy vo výške 916 341,56 Eur
- Zostatok finančných operácií vo výške 1 345 273,39 Eur
3) Prevod zostatku finančných operácií znížený o schodok bežného kapitálového
rozpočtu a o čiastku nedočerpaných účelových grantov a dotácií z roku 2014
do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 193 459,64
Eur
4) Použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka
a návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2014
zisteného podľa §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
5) Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb
Petržalka k 31.12.2014 – vykázaný zisk vo výške 10 920,63 Eur použiť na
vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

Hlasovanie: Prítomní: 6

za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 2.
Ing. Špodová ozrejmila členom komisie výšku dotácií poskytnutých v mesiaci máj
2015 na rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť v Petržalke. Dotácia v mesiaci máj 2015 bola
poskytnutá na uzamknutie kontajnerového stanovišťa na Tupolevovej ulici č. 22,24 vo výške
400 Eur a na uzamknutie a zastrešenie kontajnerového stanovišťa na Gessayovej ulici č. 14,16
vo výške 830 Eur.

K bodu rôzne
Ing. Pätoprstá priblížila komisii problematiku dočasného prechodu cez Rusovskú
cestu, v rámci výstavby prvej etapy petržalskej električky. Z legislatívneho hľadiska nemôže
byť prechod riešený ponad vodnú hladinu. V klube Ing. Pätoprstej vyčlenili do rozpočtu na
tento prechod 30 000 Eur. Prechod bude osvetlený ale bez svetelnej signalizácie.
Ing. Pätoprstá informovala o nedávnom výberovom konaní na riaditeľa Miestneho
podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Víťazom na túto pozíciu sa stal Ing. Martin
Füzek.

Ing. Pätoprstá informovala o Župnom pozemku pri čističke odpadových vôd
v Petržalke a o iniciatíve BSK v blízkej budúcnosti pozemok predať ako celok alebo
rozpredať ho viacerým majiteľom prípadne dať ho do prenájmu na športoviská, prípadne na
ňom postaviť cintorín.
Ing. Pätoprstá víta alternatívu prenájmu pozemku ako celku na športové aktivity.
JUDr. Vetrák predstavil bod programu - Návrh na vypracovávanie informácie o plnení
prioritných cieľov mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2015 – 2018 a jej
predkladanie na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka
k tomuto bodu programu zaujala komisia životného prostredia nasledujúce stanovisko:
Komisia životného prostredia odporúča starostovi aby:
aby
1) v spolupráci so zástupcami starostu vypracovával podrobnú informáciu o plnení
prioritných cieľov mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2015 – 2018,
ktoré boli schválené miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 58 zo dňa 5. mája
2015
2) predkladal miestnemu zastupiteľstvu na vedomie informáciu uvedenú v bode 1)
tohto uznesenia
Hlasovanie: Prítomní: 8

za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 1

JUDr. Vetrák predstavil bod programu: Návrh na vypracovanie návrhu VZN, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v MČ Bratislava – Petržalka. K tomuto bodu programu PhDr. Farkašovská uviedla, že
nie je nutnosť ísť s týmto návrhom VZN do zastupiteľstva, je efektívnejšie rovno vypracovať
VZN a s ním ísť rovno do miestneho zastupiteľstva. Komisia životného prostredia sa zhodla,
že ak bude vypracované VZN, JUDr. Vetrák ho príde predstaviť na komisiu životného
prostredia.
Komisia životného prostredia berie na vedomie predkladaný materiál: Návrh na vypracovanie
návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb v MČ Bratislava – Petržalka v znení VZN č. 9/2013 a VZN
č.2/2015.
Hlasovanie: Prítomní: 8

za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Ing.arch.,Mgr. Art. Elena Pätoprstá
predsedníčka KŽP

Zapísala dňa: 11.6.2015
Ing. Lenka Špodová

