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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 6. 4. 2017 v priestoroch miestneho úradu MČ Bratislava- Petržalka 

 

 

 

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

Michal Baranovič, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Ing. Matej Malaga, Mgr. Ľubica Škorvaneková 

 

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

 

Trvanie: od 15:30 do 17:00 

 

Program:       
 

 
1. Začatie obstarávania UPN Sad Janka Kráľa 

2. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík vodácky klub 

3. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady 

4. Stanovisko MČ  návrhu dodatku štatútu hl. mesta Bratislavy 

5. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN 

6. Návrh na novelu VZN o dotáciách 

7. Fond rozvoja 

8. Vyhodnotenie zimnej služby 

9. 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 uviedol Ing. arch. Jozef Vasek. Poslanci schválili nové uznesenie:  

Uznesenie k bodu č. 1 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

územie na obstarávanie územného plánu zóny rozšíriť na lokalitu priestorovo vymedzenú 

Starým mostom, Mostom SNP, Dunajom a Einsteinovou ulicou.  
 

Hlasovanie: 

Prítomných:    5 

Za:              5 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 
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Druhý bod programu uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová. 

Poslanci sa zhodli na znížení doby nájmu z 30 na 20 rokov.  

Ing. Pätoprstá odporučila pri zmluve o nájme podmienku, kde si MČ vyhradí právo určiť 

otváracie hodiny exteriéru areálu pre verejnosť cez víkend. Tento návrh neprešiel. 

 

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 

 

schváliť 

 

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

Zb. o majetku   obcí   v znení neskorších predpisov,  prenájom  pozemkov   registra „C“ KN 

v k.ú. Petržalka, parc. č. 5228/1 vo výmere 486 m
2
, ostatná plocha, parc. č. 5228/2  vo  

výmere  279 m
2
, ostatná plocha, parc. č. 5228/3 vo výmere 106 m

2
, ostatná plocha, par. č. 

5229/1 vo výmere 484 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5229/2 vo výmere 1305 m

2
, 

zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5229/3 vo výmere 723 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

 parc. č. 5229/4 vo výmere 309m
2
 a parc. č. 5224/8 vo výmere 2112m

2
, ostatné plochy spolu 

o výmere  5804m
2
, zapísané  na  LV  č. 2644, pre  žiadateľa  Dunajklub Kamzík vodácky  

klub,  Klokočova  1, 851 01 Bratislava, IČO: 31 753 302, na dobu 20 rokov (2037) za cenu  

200 €/ ročne. 

 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do  60 dní po schválení uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve za podmienky, že žiadateľ bude do termínu podpísania zmluvy zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora. V prípade nesplnenia podmienky registrácie a termínu 

na podpísanie zmluvy, toto uznesenie  stratí  platnosť. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    5 

Za:              5 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Tretí bod programu uviedla: Mgr. Soňa Chanečková 

 

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  
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všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby poskytované strediskom sociálnych služieb Petržalka.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    5 

Za:              5 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

Tretí bod programu uviedla: Mgr. Jana Guľová 

Uznesenie k bodu č. 4 

 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu  zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ú h l a s i ť 

 

s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a to vo veci 

pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného 

opatrovníka podľa Civilného sporového 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Piaty bod programu uviedla: Ing. Zuzana Juhásová 

 

Uznesenie k bodu č. 5/a 

 

 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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udeliť dotáciu  

vo výške 4 000 Eur žiadateľovi „Spolok ochrancov vody Octopus – občianske združenie“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za:              7 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie k bodu č. 5/b 

 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

udeliť dotáciu  

vo výške 1 000 Eur žiadateľovi „Domka – združenie saleziánskej mládeže, Stredisko 

Bratislava-Mamateyova“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie k bodu č. 5/c 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

udeliť dotáciu  

vo výške 1 000 Eur žiadateľovi „Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              4 

Proti:             1 

Zdržal sa:        1  

Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie k bodu č. 5/d 

 

 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

udeliť dotáciu  

vo výške 1 000 Eur žiadateľovi „RAFAEL dom n.o.“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              3 

Proti:             1 

Zdržal sa:        1  

Uznesenie nebolo prijaté 

 

 

Uznesenie k bodu č. 5/e 

 

 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

 

udeliť dotáciu  

 

vo výške 500 Eur žiadateľovi „RAFAEL dom n.o.“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              2 

Proti:             1 

Zdržal sa:        3  

Uznesenie nebolo prijaté 

 

Vedenie schôdze odovzdala predsedníčka pani Mgr. Ľubici Škorvanekovej 
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Šiesty bod programu uviedol : Mgr. Ing. Michal Radosa 

 

Uznesenie k bodu č. 6 

 

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, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 

2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Siedmy bod programu uviedol : Ing. Julián Lukáček 

 

Uznesenie k bodu č. 7 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

1) schváliť 

 

a) vytvorenie mimorozpočtového Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-   

Petržalka 

b)   vytvorenie Rady fondu rozvoja 

 

2) zvoliť členov Rady fondu rozvoja 

 

a) z radov poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

b) odborní zamestnanci miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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3) poveriť  

 

Radu fondu rozvoja vypracovaním Štatútu fondu rozvoja a jeho predložením na najbližšie 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

Ồsmy bod programu uviedol : Ing. Martin Fűzek 

 

Uznesenie k bodu č. 8 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku berie na vedomie informačný materiál 

„Vyhodnotenie zimnej služby v mestskej časti Bratislava-Petržalka v sezóne 2016-2017" 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

                                                                                                        predsedníčka KŽP 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 10. 4. 2017 

Ing. Lenka Špodová 


