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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 9. 6. 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., Ing. Matej Malaga, Mgr. Ľubica Škorvaneková, Michal 

Baranovič 

 

Neprítomní: Mgr. Kateřina Věntusová, Mgr. Daniela Lengyelová, PhD 

 

 

Trvanie: od 15:30 do 17:05 

 

 

Program:       

 
1. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 

2015 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorým 

sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka  č. 

13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

3. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta o nakladaní 

s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 
 

4. Návrh VZN Bratislava – Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN č.6/2015 zo dňa 22.9.2015 

o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách 

 

5. 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: 
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Prvý bod programu uviedol Ing. Julián Lukáček 

V diskusií upozornila pani poslankyňa Farkašovská na opakované chyby v archivovaní 

údajov na magistráte a nepresnosti ktoré uvádzajú za MČ Petržalka. 

Poslankyňa Pätoprstá navrhla podporiť z ušetrených financií okrem uvedeného zámeru aj 

VPS. 

 

Uznesenie k bodu č. 1 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka 

s c h v á l i ť 

 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2015 bez výhrad. 

 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2015 

- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 

1 972 415,09 € 

- záporný zostatok finančných operácií vo výške 487 739,82 €. 

 

3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2015 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný 

zostatok finančných operácií v sume 487 739,82 € a nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

poskytnuté v roku 2015 v sume 522 520,97 € do: 

- Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 920 541,94 € 

- Konta zelene mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 41 612,36 €. 

 

4. Použitie prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2015 na 

kapitálové výdavky a použitie ostatných peňažných mimorozpočtových fondov podľa ich 

účelu. 

 

5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 

k 31.12.2015 – vykázanú stratu vo výške 11 822,03 € vysporiadať na ťarchu účtu 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:  E. Pätoprstá,  A. Hájková, Ľ. Homola, Ľ. Škorvaneková, Ľ. Farkašovská, M. Malaga 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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Druhý bod programu uviedla Ing. Zuzana Juhásová 

 

 

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  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorým sa 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 13/2015 zo dňa 

1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava - Petržalka 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za: E. Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, M. Baranovič, Ľ. Škorvaneková, Ľ. Farkašovská,          

M. Malaga 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

Tretí bod programu uviedla Ing. Zuzana Juhásová 

 

K tomuto bodu programu uviedol pán Baranovič nasledujúcu pripomienku týkajúcu sa 

kontajnerov na separovanú zložku – jedlé oleje a tuky. Uviedol, že je za to, aby OLO, a.s. 

zabezpečilo vhodné zberné nádoby na tieto komodity, ktoré by boli umiestnené vo 

vyhovujúcej vzdialenosti od obytných domov, aby tieto separované zložky nemuseli 

obyvatelia odnášať až do zberného dvora.  

Poslankyňa Pätoprstá odporučila uviesť v pripomienkach MČ k materiálu magistrátu - 

zahrnúť v poznámke do odpadných nádob aj veľké sáčky na odpad. 

 

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 
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s c h v á l i ť  

 

stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o nakladaní s  komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov s pripomienkami MČ Petržalka 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za: E. Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, M. Baranovič, Ľ. Škorvaneková, M. Malaga 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na nedostatok informácií o predkladanom materiáli sa komisia životného 

prostredia uzniesla v bode 4. nasledovne:  

 

 

Uznesenie k bodu č. 4 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

berie na vedomie predložený materiál 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za: E. Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, M. Baranovič, Ľ. Škorvaneková, M. Malaga 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Bod rôzne: 

 

A)  
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Ing. arch. Pätoprstá informovala komisiu životného prostredia, že konanie o Návrhu na 

PSoL pre Lesy SR Bratislava,(=návrh plánu hospodárskej ťažby a hroziace výruby na území 

MČ Petržalka v Pečnianskom lese, Čuňove, Rusovciach ainých chránených areáloch mesta)  

bolo Obvodným úradom prerušené.  

 

 

B)  

Komisia prerokovala návrh občanov na zriadenie 50m úseku na brehu Veľkého 

Draždiaka vyhradeného pre posedenie a pobyt so psami. Táto iniciatíva sa nestretla 

s pozitívnymi ohlasmi u ostatných členov komisie. Ing. Juhásová uviedla k tomuto bodu 

nasledovné:  

V okolí jazera Veľký Draždiak je osadených 10 ks značenia  so zákazom voľného pohybu 

psov a zákazom vstupu do jazera so psom. K tomuto kroku sa pristúpilo aby sa zamedzilo 

stretom chovateľov psov a nechovateľov a zvýšila sa tak bezpečnosť a komfort návštevníkov 

ktorí tu majú k dispozícii jedinú vodnú plochu bez prístupu psov do vody na území Petržalky, 

pričom toto obmedzenie je zachytené aj vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti 

Bratislava - Petržalka č. 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov 

na území mestskej časti Bratislava - Petržalka. Status jedinej takejto plochy na svojom území 

chce mestská časť Bratislava - Petržalka aj naďalej zachovať, nakoľko v okolí je dostatok 

iných možností, kde je možné nechať plávať aj psov, ako napríklad Malý Draždiak, Dunaj 

a prípadne aj vodná plocha Chorvátskeho ramena v miestach kde je v dotyku s neoplotenými 

voľnými výbehmi pre psov, s ohľadom na ochranu hniezdiaceho vtáctva, či všeobecne 

druhovú ochranu rastlín a živočíchov. 

 

 

C) 

Ing. Pätoprstá ako člen DR BVS informovala komisiu životného prostredia 

o požiadavke mesta Skalica o zmene vlastníckych vzťahov, (dôsledkom týchto zmien by bol 

vstup súkromného sektora a pravdepodobné zvyšovanie cien vodného a stočného, ako 

i možnosť odpredaj strategických akcií do zahraničia), na valnom zhromaždení BVS 

30.6.2016. Stanovisko MČ Petržalka k zachovaniu 100% akcií v rukách miest a obcí by bolo 

treba zaslať primátorovi hlavného mesta Bratislava, ktorý ma rozhodujúci hlas v tejto veci na 

valnom zhromaždení. 

 

 
 

 

                                                                                             Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

                                                                                                        predsedníčka KŽP 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 10. 6. 2016 

Ing. Lenka Špodová 


