
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 15.10.2015 v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava- 

Petržalka 

 

 

Prítomní: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  Ing. Alica Hájková, PhDr. Ľudmila Farkašovská, 

Mgr. Ľuboš Homola, Ing., Mgr. Daniela Lengyelová, PhD., Ing. Matej Malaga, Mgr. Kateřina 

Věntusová 

Neprítomný: Mgr. Ľubica Škorvaneková, Michal Baranovič 

Trvanie: od 15:30 do 18:00 

 

Program:       

 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení materskej školy na Nobelovom 

námestí č.6 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení materskej školy na Holíčskej 

50 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení materskej školy na   

Gessayovej 2 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení materskej školy na  

Tupolevovej 20 
 

5. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k Všeobecne záväznému nariadeniu 

hlavného mesta o dani z nehnuteľností 

 

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka  k Všeobecne záväznému nariadeniu 

hlavného mesta o nájme bytov 

 

7. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k zmene štatútu – verejný poriadok  

 

8. Prerokovanie protestu prokurátora ( zmena meny ) 

 

9. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Petržalka na rok 2016 

 

10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 

11. Rôzne 

 

 

 

 Predsedníčka komisie životného prostredia Ing. Pätoprstá  privítala členov komisie 

a plynulo sa prešlo k prerokovaniu bodov programu. K jednotlivým bodom programu 

prijala komisia nasledovné uznesenia: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Prvé štyri body programu uviedla Mgr. Anna Sonneková  

 

Uznesenie k bodu č. 1 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. ..  /2015 zo dňa ...... o zriadení Materskej školy, Nobelovo nám. č. 6, 

851 01 Bratislava 

Hlasovanie:  Prítomní: 6      za: 6 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  0 

 

 

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 č. ..  /2015 zo dňa ...... o zriadení Materskej školy, Holíčska 50, 851 05 

Bratislava 

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 č. ..  /2015 zo dňa ...... o zriadení Materskej školy, Gessayova 2,          

851 03 Bratislava 

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 č. ..  /2015 zo dňa ...... o zriadení Materskej školy, Tupolevova 20,      

851 01 Bratislava 

Hlasovanie:  Prítomní: 6      za: 6 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  0 

 

Bod programu č.5 uviedla Ing. Zuzana Juhásová 

 

Uznesenie k bodu č. 5 

 

    V tomto bode programu členovia komisie navrhli nasledujúce úpravy uznesenia:  

Ing. Pätoprstá navrhla aby sa skupina osôb pre ktoré platí 50%tná zľava z poplatku dane 

rozšírila aj o osoby zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP), Ing. Pätoprstá taktiež navrhla aby 

starosta pri zostavovaní rozpočtu, navýšenie príjmov z výberu daní z nehnuteľnosti účelovo 

zaviazal na navýšenie kapitálových výdavkov pre dopravnú infraštruktúru v Petržalke 

a verejné priestory v Petržalke. 

 Mgr. Lengyelová navrhla aby bolo možné daň z nehnuteľnosti splácať aj po splátkach 

Ing. Hájková navrhla spôsob zvýšenia dane z nehnuteľnosti jednorazovo 

Komisia životného prostredia prijala k tomuto bodu programu nasledovné uznesenie:  

 



Uznesenie k bodu č. 5 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta    

č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti za nasledujúcich podmienok:  

a) zvýšenie dane z nehnuteľnosti sa udeje jednorazovo, (návrh pani Hájkovej)  

b) platbu dane z nehnuteľnosti bude možné uhrádzať na splátky, (návrh pani Lengyelovej)  

c) rozšíriť skupinu osôb, ktorým bude poskytnutá 50%tná zľava z dane z nehnuteľnosti aj pre 

osoby zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP),( návrh pani Pätoprstej) 

d) Komisia životného prostredia a verejného poriadku ďalej odporúča starostovi mestskej 

časti Bratislava-Petržalka aby pri zostavovaní rozpočtu, navýšenie príjmov z výberu daní 

z nehnuteľnosti účelovo viazal na navýšenie kapitálových výdavkov pre dopravnú 

infraštruktúru v Petržalke a verejné priestory v Petržalke (návrh pani Pätoprstej) 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6      za: 0 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  0          

 

 

Bod programu č.6  uviedla p. Daniela Podolayová 

 

Uznesenie k bodu č. 6 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka neschváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislava o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach 

hlavného mesta SR Bratislava a jeho mestských častí, navrhuje materiál stiahnuť z rokovania 

a materiál prerokovať s mestskými časťami.  

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6      za: 0 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  0   

 

      

 Vzhľadom na to, že bod programu č.7 nebol nikým predstavený nemali členovia komisie 

životného prostredia dostatočné informácie ako podklad k hlasovaniu a uznesenie nebolo 

schválené. 

 

Uznesenie k bodu č. 7 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka nesúhlasiť s navrhovanou zmenou štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy doplnením čl. 28 ods. 2 písm. k a čl. 29 ods. 2 písm. k).  

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6      za: 0 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  6   - uznesenie nebolo prijaté 

 

 

Bod programu č. 8 uviedla Ing. Zuzana Juhásová 

 

  Uznesenie k bodu č. 8 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka nevyhovieť protestu prokurátora 

 



Hlasovanie:  Prítomní: 6      za: 3 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  3   - uznesenie nebolo prijaté 

 

Bod programu č. 9 uviedla Ing. Zuzana Juhásová 

 

Uznesenie k bodu č. 9 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Východiská pre prípravu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6      za: 0 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  0   

 

 

Bod č. 10 predstavila Mgr. Jana Jecková, v rozsiahlej diskusii k tomuto bodu 

programu sa komisia zhodla na tom, že by bolo vhodné tento bod programu viac  propagovať 

v dostupných médiách, po diskusii prijali členovia k tomuto bodu programu nasledujúce 

uznesenie:  

Uznesenie k bodu č. 10 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku berie na vedomie návrh strategického 

rámca Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-

Petržalka na roky 2016-2023 a zároveň odporúča, aby tomuto bodu programu a propagácií 

pre zásobník projektov bola venovaná dostatočná pozornosť v dostupných médiách. (Návrh 

pani Pätoprstej). 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6      za: 0 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  0   

 

 

Po hlasovaní prešla komisia životného prostredia plynulo k debate v bode rôzne. Na 

rokovanie októbrovej komisie životného prostredia bol prizvaný aj novozvolený riaditeľ 

miestneho podniku verejnoprospešných služieb. Ing. Füzek. Nový riaditeľ obšírne predstavil 

komisii aktuálne fungovanie miestneho podniku, bližšie predstavil problémy súvisiace 

s nedostatočnými kapacitami v technicko-vozovom parku. Po následnej diskusii komisia 

životného prostredia   požiadala riaditeľa VPS pripraviť do najbližšieho zastupiteľstva 

informačný materiál o finančných nákladoch za zabezpečenie zimnej údržby, aby sa predišlo 

havarijným stavom techniky pri kalamite. 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

                                                                                                        predsedníčka KŽP 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 19. 10. 2015 

Ing. Lenka Špodová 


