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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 7. 9. 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, Mgr. Daniela Lengyelová, Mgr. Kateřina 

Chajdiaková, Ing. Matej Malaga 

 

 

Neprítomný: Mgr. Ľubica Turčanová 

Hostia: Obyvatelia Lachova - Furdekova k bodu č.7           

 

Trvanie: od 15:30 do 18:00 

 

 

Program:       

 

1. Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017 

2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 

3. Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu 

4. Štúdia pešieho pohybu Petržalka - Háje 

5. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti p. č. 3086 pre JUDr. Juraja Hudeka a manželku 

6. Návrh na prenájom časti pozemkov p.č. 5284/20 a 5284/21 pre Akzent BigBoard, a.s. 

7. Rôzne 

a) Územné konanie - Furdekova garážový dom 

b) Predloženie kópií faktúr za polievanie stromov v Petržalke 
 

 

 

 

 

 

 

 Predsedníčka komisie životného prostredia Ing. arch. Pätoprstá  privítala hostí a 

členov komisie a plynulo sa prešlo k prerokovaniu bodov programu. Komisia prijala 

zmenu programu a predradila bod 7/a aby mohla vypočuť  hostí komisie – obyvateľov 

Petržalky, ktorí prišli na pozvanie predsedníčky komisie kvôli dodržaniu požiadaviek 

obyvateľov na životné prostredie pri Územnom konaní na Garážový dom Furdekova. 

Komisia ŽP, ktorá má len odporúčací charakter poradila obyvateľom ako sa zapojiť do 

pripomienkovacieho procesu na presadenie svojich požiadaviek a dodržanie požiadaviek, 

ktoré musí investor v ÚK dodržať zo strany hlavného mesta Bratislava, inak nedostane 

súhlasné stanovisko Stavebného úradu MČ Petržalka, ktorý vykonáva prenesený výkon 

štátnej správy.  

 

K ďalším bodom programu prijala komisia nasledovné uznesenia: 
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Prvý bod programu uviedol Ing. Julián Lukáček 

Uznesenie k bodu č. 1 

 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Zobrať na vedomie 

 

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:                  8 

Proti:   0  

Zdržal sa:        0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Druhý bod programu uviedol Ing. Julián Lukáček 

 

Uznesenie k bodu č. 2 

 

Uznesenie:  

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  

 

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 nasledovne: 

- zvýšenie bežných príjmov o 157 879 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 178 798 € 

- zvýšenie kapitálových príjmov o 39 819 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 18 900 € 

ž i a d a  

prednostu 

listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpis 

upravených záväzných ukazovateľov na rok 2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:                  8 

Proti:   0  

Zdržal sa:        0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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Tretí bod programu uviedol: Mgr. Ján Bučan. V diskusií predsedníčka komisie E. Pätoprstá 

odporučila spojiť VZN o športe s podporou aj malých projektov do samostatnej časti b./ VZN 

o spôsobe poskytovania dotácií na malé projekty na rozvoj športu v Petržalke. Odporučila 

zároveň sústrediť financie obce aj do správy nášho majetku určeného pre šport detí a mládeže 

v mieste ich bydliska. 

 

 

Uznesenie k bodu č. 3 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v á l i ť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:              6 

Proti:             1  

Zdržal sa:        1  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Štvrtý bod programu uviedol: Ing. Milan Raus 

 

Uznesenie k bodu č. 4 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Odsúhlasiť   

 

predloženú Štúdiu pešieho pohybu ako podklad pre usmerňovanie rozvoja a súhlasí, aby sa 

v nasledujúcom období obstarali spodrobňujúce projektové dokumentácie nevyhnutné pre 

realizáciu. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:                  8 
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Proti:   0  

Zdržal sa:        0  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Piaty bod programu uviedla: uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová 

 

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  

 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, odpredaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 3086 o výmere 90m2, 

druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, LV č. 2644, za kúpnu cenu 4 700,00 € pre 

žiadateľov JUDr. Juraja Hudeka a manželku Mgr. Alexandru Hudekovú za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod objektom (bunkrom), ktorý je v ich 

vlastníctve.  

Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:              0 

Proti:               3 

Zdržal sa:        5 

Záver: Uznesenie nebolo schválené 

 

Šiesty bod programu uviedla: uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová 

 

 

Uznesenie k bodu č. 6 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

schváliť 

 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemkov par. č. 5284/20 a 

parc.č.5284/21, na ktorých sa nachádzajú 2 ks reklamných zariadení o celkovej výmere 

314,88 m2 v lokalite Einsteinova-Prístavný most na dobu od 01.11.2017 do 31.10.2022, za 

cenu 48,20 €/m2/ rok, celkovo za 15 177, 21 € ročne.  

Zmluva o nájme pozemkov 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:    8 

Za:                  0  

Proti:            6 

Zdržal sa:       2 

 

Záver: Uznesenie nebolo schválené 

 

V bode rôzne členovia komisie prerokovali sťažnosti obyvateľov z Lachovej ulice 

proti výstavbe garážového domu. Komisie sa zúčastnili štyria obyvatelia z dotknutej lokality. 

Členovia komisie vysvetlili občanom ako postupovať v prípade, že so stavbou nesúhlasia 

a bolo im odporučené využiť zákonné možnosti v rámci stavebného konania z pozície 

účastníkov stavebného konania.  

Ing. arch. Pätoprstá si vyžiadala od riaditeľa MPVPS Ing. Fűzeka kópie faktúr za 

polievanie stromov v Petržalke za rok 2017.  

 

 

 

 

                                                                                             Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

                                                                                                        predsedníčka KŽP 

 

 

Zapísala dňa: 11. 9. 2017 

Ing. Lenka Špodová 


