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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 2. 2. 2017  

v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

 

 

Prítomní: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  Ing. Alica Hájková, Mgr. Ľuboš Homola,         

Michal Baranovič, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 

Neprítomní: Mgr. Kateřina Věntusová, Mgr. Daniela Lengyelová, Ing. Matej Malaga,          

Mgr. Ľubica Škorvaneková 

 

 

Trvanie: od 15:30 do 17:00 

 

 

Program:       
 

 
1. Návrh 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 

2. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 13/2015 o 

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

3. Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. 

septembra 2018 

4. Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava 

vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. 

septembra 2018 

5. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava- 

6. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. 

7. Rôzne 

Uznesenie o takomto programe bolo prijaté 
 

 

 

 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 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: 

Prítomných:    5 

Za:              5 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 
 

Druhý, tretí a štvrtý bod programu uviedol: PaedDr. Juraj Monsberger 

 

 

 

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  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 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:    5 

Za:              5 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie k bodu č. 3 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v á l i ť  

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2017 zo dňa 28. 02. 

2017 o zriadení Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. septembra 2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    5 

Za:              5 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

Uznesenie k bodu č. 4 

 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  
Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v á l i ť  

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2017 zo dňa 28. 02.  

2017 o zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti 

Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2018 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    5 

Za:              5 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 
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Piaty bod programu uviedla: Ing. arch. Zuzana Kordošová 

 

Uznesenie k bodu č. 5 

 

 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v á l i ť        

 

návrh na doplnenie do štatútu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

„Cieľom tohto VZN o poplatku za rozvoj je čo najefektívnejšia kompenzácia nežiaducich 

vplyvov a dopadov zo stavebnej činnosti na najbližšie okolie a životné prostredie obyvateľov 

a stanovenie jednoznačných pravidiel výpočtu poplatku za rozvoj a jeho použitia v súlade so 

zákonom“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    5 

Za:              5 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

Šiesty bod programu uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová 

Uznesenie k bodu č. 6 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

schváliť  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc.č. 

5290 vo výmere 24,48 m2, druh pozemku ostatné plochy, ktorý spadá do pozemku reg.“E“ 

KN parc. č. 5920/19, ktorý je zapísaný na LV č. 4833, pre žiadateľa DAVE, spol. s r.o., 

Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31 36 94 56, za účelom užívania pozemku pod 

reklamnými zariadeniami na dobu 5 rokov od 01.03.2017 do 28.02.2022, za cenu 48,20 

€/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 1 179,94 €.  



5 

 

Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    5 

Za:              1 

Proti:             3 

Zdržal sa:        1  

Uznesenie nebolo prijaté 

 

 

 

Bod rôzné: 

Ing. Juhásová informovala komisiu životného prostredia o novovybudovanom 

kontajnerovom stanovišti na Mlynarovičovej ulici č. 13,15,17,19. Mestská časť Bratislava-

Petržalka poskytla na vybudovanie dotáciu vo výške 2656 Eur.  

PhDr. Farkašovská spomenula možnosť vysadiť javorovú alej pri príležitosti 150. 

výročia založenia Kanady.  

Ing. Pätoprstá informovala komisiu o sťažnostiach občanov okolia Jungmannovej 

ulice, na silné osvetlenie popri električkovej trati. Riešením by bolo vysadenie stromov na 

zamedzenie tohto nepriaznivého javu a zníženie svetelného smogu úpravou svietidiel. 

Odporučila PhDr. Farkašovskej  vysadiť práve na tomto mieste „alej pri príležitosti 150. 

výročia založenia Kanady“, alebo sem sústrediť výsadbu náhradnej zelene a to nielen stromy 

ale aj kríku k trati.  

 

 

 

 

                                                                                             Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

                                                                                                        predsedníčka KŽP 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 6. 2. 2017 

Ing. Lenka Špodová 


