
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 25. 2. 2016 v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava- 

Petržalka 

 

 

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

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

Mgr. Ľubica Škorvaneková 

Neprítomný: Mgr. Kateřina Věntusová, Michal Baranovič 

Trvanie: od 15:30 do 17:45 

 

Program:       

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

8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia 
 

2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – informácia  

 

3. Návrh na zverenie Sadu Janka Kráľa do správy MČ Petržalka za účelom jeho 

správy a údržby v rozsahu práv vlastníka 

 

4. Návrh na zverenie Tyršovho nábrežia do správy MČ Petržalka za účelom jeho 

správy a údržby v rozsahu práv vlastníka 

 

5. Koncepcia rozvoja miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

 

6. 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvý bod programu uviedla Ing. Darina Hajdiaková 

 



 

Uznesenie k bodu č. 1 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka 

schváliť 

Všeobecne záväzného  nariadenie (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava - Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia  

 

 

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

 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Druhý bod programu uviedla Mgr. Jana Jecková 

 

 

Uznesenie k bodu č. 2 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku berie na vedomie informačný materiál 

o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 - 2023.  

 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 7      za: 7 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

Tretí bod programu uviedla Ing. Zuzana Juhásová  

– členovia komisie životného prostredia mali výhrady k tomuto materiálu, pretože 

neobsahoval označenie pozemkov na katastrálnej mape.  

 

 

Uznesenie k bodu č. 3 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

a) s ch v á l i ť 

odzverenie pozemkov registra „C“ KN zapísaných  na  liste  vlastníctva  č. 2021 a na liste 

vlastníctva č.1 nachádzajúcich sa v Sade Janka Kráľa, k. ú. Petržalka zverených do správy 

mestskej často protokolom  č. 11 88 0279 12 00  zo dňa 13.04.2012 na dobu určitú do 

31.12.2032 za účelom revitalizácie Sadu Janka Kráľa - II. etapa. Ide o tieto pozemky: parc. č.  

5105/89,  5110/1, 5111, 5112 , 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5119, 5120, 5121, 5122, 

5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129/1, 5129/3, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 

5158/1, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170,  5171, 

5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182 v  správe mestskej časti 

Bratislava - Petržalka 



 

b) s ch v á l i ť  

 

 z v e r e n i e  pozemkov registra „C“ KN k. ú. Petržalka,   

parc. č.        druh pozemku                         výmera  m
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5105/89  ostatné plochy           122 

5110/1  ostatné plochy                     29372 

5111  zastavané  plochy a nádvoria         638 

5112         ostatné plochy            6624 

5113            zastavané  plochy a nádvoria           1218 

5114            ostatné plochy         6926 

5115  zastavané  plochy a nádvoria             491 

5116            ostatné  plochy       15322 

5117         zastavané  plochy a nádvoria           2220   

5119            zastavané  plochy a nádvoria             756 

5120            zastavané  plochy a nádvoria             480 

5121            ostatné  plochy                                 6476 

5122            zastavané  plochy a nádvoria           6361 

5123            ostatné plochy                                  6409 

5124            ostatné plochy                                  5565 

5125         ostatné plochy         5750  

5126            zastavané  plochy a nádvoria           1247 

5127          ostatné  plochy                                 5536 

5128            zastavané  plochy a nádvoria             759 

5129/1         ostatné  plochy                                 4826 

5129/3         ostatné  plochy                                     31 

5152            zastavané  plochy a nádvoria             266 

5153            ostatné  plochy                                  2723 

5154            ostatné  plochy            2022 

5155            zastavané  plochy a nádvoria            2452 

5156            zastavané  plochy a nádvoria              206 

5157            ostatné  plochy                                  4877 

5158/1         zastavané  plochy a nádvoria            2906 

5159         zastavané  plochy a nádvoria            1661 

5160            ostatné plochy                                   2591 

5161            zastavané  plochy a nádvoria              762 

5162            ostatné  plochy                                  4701 

5163            ostatné plochy                                 21955 

5164            zastavané plochy a nádvoria                583 

5165            ostatné plochy   15419 

5166            zastavané  plochy a nádvoria             2020 

5167            ostatné plochy                                    8496 

5168            zastavané  plochy a nádvoria             1179 

5169            zastavané  plochy a nádvoria               456 

5170            ostatné  plochy                                   5823 

5171            zastavané  plochy a nádvoria             2045 

5172            ostatné  plochy                                   9293 

5173            zastavané  plochy a nádvoria               535 

5174            ostatné  plochy                                   3620 

5175            ostatné  plochy                                     646 

5176            zastavané  plochy a nádvoria             1248 

5177            ostatné  plochy                                     649 

5178            zastavané  plochy a nádvoria               374 



5179            zastavané  plochy a nádvoria               398 

5180            ostatné plochy                                    2723 

5181            zastavané  plochy a nádvoria             1424 

5182            ostatné plochy                                    7539  

zapísaných  na  liste  vlastníctva  č. 2021 a na liste vlastníctva č.1 nachádzajúcich sa v Sade 

Janka Kráľa, k. ú. Petržalka podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta do  správy 

mestskej časti Bratislava - Petržalka za účelom starostlivosti, údržby a ďalšieho zveľaďovania 

v rozsahu  práv vlastníka s podmienkou, že : 

 

-zverené pozemky nemôže mestská časť previesť do vlastníctva tretích osôb. 

 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 7      za: 7 ,  proti: 0 ,  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

Štvrtý bod programu uviedla Ing. Zuzana Juhásová 

– členovia komisie životného prostredia mali výhrady k tomuto materiálu, pretože 

neobsahoval označenie pozemkov na katastrálnej mape.  

 

 

 

Uznesenie k bodu č. 4 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy  

 

s ch v á l i ť, 

s podmienkou doplnenia materiálu o mapu s uvedenými parcelnými číslami,  

 

 

z v e r e n i e  pozemkov registra „C“ KN, zapísaných na LV č. , k. ú. Petržalka, 

nachádzajúcich sa na Tyršovom nábreží, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

účelom starostlivosti, údržby a ďalšieho zveľaďovania v rozsahu  práv vlastníka.  

Ide o nasledovné pozemky: 
      parc.č.                                druh pozemku                                         výmera m
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5190                                 zastavané plochy a nádvoria             13611 

5191 zastavané plochy a nádvoria    9176    

5151 zastavané plochy a nádvoria     1380 

5150 zastavané plochy a nádvoria                     3804 

5140/4 zastavané plochy a nádvoria                     1112 

5142/5 ostatné  plochy      2248 

5144 zastavané plochy a nádvoria      8395 

5145 zastavané plochy a nádvoria        416 

5146 zastavané plochy a nádvoria               2248 

5147 zastavané plochy a nádvoria                 997 

5148/3  zastavané plochy a nádvoria  11164 

5149 zastavané plochy a nádvoria          396 

5139/3 ostatné plochy      5408 

5138 zastavané plochy a nádvoria      1064 

5137 zastavané plochy a nádvoria          286  



 

                        

za podmienky, že zverené pozemky nemôže mestská časť previesť do vlastníctva tretích osôb 

a za podmienky, že materiál bude doplnený o mapové a katastrálne podklady parciel.  

 

Hlasovanie:  Prítomní: 7      za: 5 ,  proti: 2 ,  zdržal sa:  0 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Bod programu č.5 uviedol riaditeľ MP VPS Ing. Martin Fűzek 

K tomuto bodu programu bola prizvaná aj p. poslankyňa Ing. Ovečková, ktorá sa dohodla 

s Ing. Fűzekom, že otázky týkajúce sa detských ihrísk mu zašle priamo a nebudú sa rozoberať 

na komisii životného prostredia.  

 Mgr. Lengyelová navrhovala označiť aktuálne nevyužívané detské ihriská v tzv. útlme 

tabuľkami „vstup na vlastné nebezpečie“  

 

Uznesenie k bodu č. 5 

 

    Komisia životného prostredia a verejného poriadku berie na vedomie materiál  koncepcie 

rozvoja miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

 

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

 

Uznesenie bolo schválené   

 

Bod rôzne:  

V tomto bode programu Ing. Pätoprstá oboznámila členov komisie ŽP o zámere „ Nosný 

dopravný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 

2. Časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“. Zámer je zverejnený  na stránke: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia a taktiež k dispozícii na odd. životného prostredia MČ 

Bratislava - Petržalka, kde sa k nemu môže verejnosť vyjadriť do 8.3.2016 písomnou formou 

na adresu vyhlasovateľa EIA. ( Kompletný materiál na 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nosny-system-mhd-prevadzkovy-usek-janikov-dvor-

safarikovo-namestie-v-b-3   ) 

 
 

                                                                                             Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

                                                                                                        predsedníčka KŽP 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 29. 2. 2016 

Ing. Lenka Škodová 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nosny-system-mhd-prevadzkovy-usek-janikov-dvor-safarikovo-namestie-v-b-3
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