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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 15. 3.  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, Mgr. Ľubica Turčanová, Ing. Matej Malaga, Mgr. Kateřina Chajdiaková, 

Michal Baranovič, Ing. Miloš Šaling, RNDr. Gabriel Gaži M.P.A. 

 

 

Neprítomní: Mgr. Daniela Lengyelová PhD. 

 

Trvanie: od 15:30 do 16:30 

 

 

Program:       

 

1. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy 

 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach 

 

3. Návrh riešenia ďalšieho využitia objektu športovej haly na Prokofievovej ulici 

 

4. Rôzne 

 

 

 Podpredsedníčka komisie životného prostredia Mgr. Ľubica Turčanová  privítala členov 

komisie a plynulo sa prešlo k prerokovaniu bodov programu. K jednotlivým bodom programu 

prijala komisia nasledovné uznesenia: 

 

 

 

 

 

Prvý a druhý bod programu uviedol JUDr. Emil Chlebec 

 

Uznesenie k bodu č. 1 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka    

 

s ch v á l i ť 
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všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo dňa                   

27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská 

a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:              8 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

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 ch v á l i ť 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo dňa                            

27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších 

predpisov 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:              8 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

tretí bod programu uviedol Ing. Matúš Hrádela 
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Uznesenie k bodu č. 3 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka    

 

a) vyhovieť žiadosti p. Šuláka a manželky o predĺženie nájmu predmetného objektu do 

30.7.2019 

 

b) pripraviť podklady na projekt rekonštrukcie športovej haly na Prokofievovej č. 2 

na multifunkčné športové centrum zahrňujúce aj športové plochy v susedstve športovej 

haly, ktorý by bol realizovaný v etapách 

 

c) pripraviť alternatívy financovania projektu a projektovej dokumentácie na jednotlivé 

etapy s tým, že prvá etapa bude zahŕňať rekonštrukciu terajšej športovej haly na 

Prokofievovej 2 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    10 

Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu Rôzne: 

V bode rôzne RNDr. Gaži stručne debatoval s komisiou o cestnom privádzači Lúky V  -

 Slnečnice, krátko na to komisia životného prostredia bola ukončená. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Ľubica Turčanová 

                                                                                                        podpredsedníčka KŽP 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 19. 3. 2018 

Ing. Lenka Špodová 


