Zápisnica
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 15. 2. 2018
v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka

Prítomní: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Alica Hájková, Mgr. Ľuboš Homola,
PhDr. Ľudmila Farkašovská, Michal Baranovič, Ing. Miloš Šaling, RNDr. Gabriel Gaži M.P.A.
Neprítomní: Mgr. Daniela Lengyelová PhD., Mgr. Ľubica Turčanová, Ing. Matej Malaga,
Mgr. Kateřina Chajdiaková
Trvanie: od 15:30 do 16:30
Program:
1. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
2. Návrh úpravy rozpočtu
3. Novela VZN o miestnom poplatku za rozvoj
4. Návrh VZN k zriadeniu MŠ Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1.1.2019
5. Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti za r. 2015-2018 za II. polrok 2017
6. Návrh na vyhlásenie grantovej výzvy v oblasti životného prostredia
7. Urbanistická štúdia – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky
8. Zámer Stripp mall, Južné mesto zóna A
9. Urbanistická štúdia Panónska cesta – Dolnozemská cesta, Jasovská ul.
10. 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:

Prvé tri body programu uviedol Ing. Julián Lukáček
Uznesenie k bodu č. 1
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka
schváliť
Všeobecne záväzné 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
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Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie k bodu č. 2
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka
s ch v á l i ť
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Petržalka na rok 2018 nasledovne:
- zvýšenie príjmových finančných operácií o 529 010 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 59 817 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 469 193 €
Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté

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 mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 5/2017 z 28. februára
2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Petržalka.
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Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

2

Proti:

1

Zdržal sa:

3

Uznesenie nebolo prijaté

K bodu č. 4
Materiál uviedla: Mgr. Anna Sonneková
Uznesenie:
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č. ..../2018 zo dňa ... ...
2018 o zriadení Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. januára 2019
Hlasovanie:
Prítomných:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie k bodu č. 5
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
berie na vedomie
vyhodnotenie Prioritných cieľov mestskej časti Bratislava - Petržalka na roky 2015 – 2018 za
II. polrok 2017
Hlasovanie:
Prítomných:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté
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Šiesty bod programu predstavil Mgr. Ing. Michal Radosa,
V diskusií uviedla predsedníčka komisie Pätoprstá, že navrhla predkladateľovi rozšíriť grant
aj o podporu ozelenania terás a ekovýchovy, čo môžu využiť aj naše školy a MŠ, odporučila
prijať návrh po zapracovaní pripomienok komisie ŽP. Predkladateľ p. Radosa prijal
pripomienky autoremedúrou a dodatočne vysvetlil, že výška minimálnej sumy 2001 eur, ktoré
môže žiadate dostať je odvodená od rozdelenia dotácií, kde nižšie požadované dotácie do
2000 eur udeľuje starosta MČ a nie komisia a zastupiteľstvo, (ktoré udeľuje dotácie nad 2000
eur.)
Uznesenie k bodu č. 6
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka
schváliť
Grantovú výzvu v oblasti životného prostredia, predovšetkým za účelom finančnej podpory
revitalizácie, obnovy, skvalitnenia verejného priestoru a rezidencializácie okolia domov
vnútroblokov, pochôdznych terás, revitalizácia zelene, nevyužitých priestorov, realizovania
komunitných / mobilných záhrad, vzdelávacích enviro programov za podmienok:
Lehota na predkladanie žiadostí do 30.04.2018
Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na grantovú výzvu v sume 30.000 EUR
Grantová dotácia minimálne vo výške 2001 EUR a maximálne vo výške 4000 EUR,
Kritéria výberu úspešných žiadateľov o grantovú dotáciu sú uvedené vo VZN č. 07/2015 o
poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka v znení
neskorších predpisov a jeho prílohách pre oblasť životné prostredie
Podporené projekty musia byť realizované do 30.11.2018.
Grantová výzva bude zverejnená v Petržalských novinách a na webovej stránke mestskej časti
Bratislava- Petržalka.
Pripomienky prijaté autoremedúrou, ktoré budú zapracované do materiálu na MZ:
Komisia životného prostredia požaduje od predkladateľa materiálu „Návrh na vyhlásenie
grantovej výzvy v oblasti životného prostredia, aby vypracoval dôvodovú správu, ktorá bude
obsahovať nasledujúce pripomienky a doplní do dôvodovej správy:
- Kto bude realizovať a zastrešovať projekty / personálne / ktoré oddelenie MČ a pod.
- Kto z úradu MČ bude kontrolovať realizáciu projektov
- Komu z úradu MČ sa budú hotové projekty odovzdávať
- Kto z úradu MČ ich bude vyplácať a z ktorej časti rozpočtu sa budú financovať
- Kto z úradu MČ bude projekty zverejňovať a v akom rozsahu budú na stránke
zverejnené
Taktiež požaduje, aby v materiály boli vylúčené z dotácií realizácie predzáhradiek a dotácie
na kontajnerové stanovištia, pretože majú už vytvorenú inú dotačnú schému,
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Hlasovanie:
Prítomných:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie k bodu č. 7
V predstavení materiálu, predsedníčka komisie p. Pätoprstá opísala participatívny proces
tvorby zadania, ktorý viedla hl. architektka Ingrid Konrad počas celého roka s rôznymi
skupinami (architekti, urbanisti, dopraváci, cyklokoalícia, odborná verejnosť, ochranári, odd.
životného prostredia MČ Petržalka, zástupcovia vysokých škôl environmentalisti, zástupcovia
petržalskej verejnosti, atď.) a ozrejmila postup ako bude proces štúdie a následne územný
plán zóny pokračovať až po zmeny a doplnky územného plánu hl. mesta SR Bratislavy.
Sľúbila zaslať členom komisie linku pre verejnosť kde je možné sa do procesu zapojiť aj
v nasledujúcej fáze – teda pri tvorbe štúdie.
Uznesenie:
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka
schváliť
zadanie urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky
Hlasovanie:
Prítomných:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie k bodu č. 8
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Nesúhlasí
s tým, aby dopravné riešenie viedlo cez novovybudovaný psí výbeh na Vyšehradskej ulici
a v blízkosti obytných domov.
Hlasovanie:
Prítomných:

7
5

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie k bodu č. 9
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Trvá na tom
že pri realizácii akéhokoľvek variantu tohto zámeru bude vybudovaná pozdĺž cesty zelená
protihluková stena.
Hlasovanie:
Prítomných:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu Rôzne:
V bode rôzne predsedníčka komisie p. Pätoprstá informovala o hrozbe znečistenia
podzemných vôd Žitného ostrova a potrebe žiadať MŽP o vykonanie komplexného
a kumulatívneho monitoringu celého územia Bratislavy a následne realizovať komplexný
model prúdenia znečistenia v podzemných vodách a ich postup smerom na Žitný ostrov. Len
na základe takéhoto modelu chemického zloženia a hydrauliky prúdenia podzemných vôd sa
môže informovať verejnosť o dopadoch znečistenia na ich zdravie a MŽP realizovať
opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a zdravia obyvateľov regiónu.
RNDr. Gaži informoval o situácii na Budatínskej ul., kde prebieha výmena potrubia,
a členovia komisie požiadali oddelenie životného prostredia o preskúmanie situácie
a informovanie členov mailom.

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
predsedníčka KŽP
Zapísala dňa: 16. 2. 2018
Ing. Lenka Špodová
6

