Zápisnica
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 17. 5. 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, Michal Baranovič, Ing. Miloš Šaling, RNDr. Gabriel
Gaži M. P. A., Mgr. Daniela Lengyelová PhD.

Neprítomní: Ing. Matej Malaga, Mgr. Kateřina Chajdiaková
Trvanie: od 15:30 do 17:00

Program:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.
12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
2. Záverečný účet a finančné usporiadanie Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok
2017
3. Návrh na predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova pre Romana Šuláka
4. Dotácie v oblasti životného prostredia
5. Rôzne
a) Garážový dom na Furdekovej ulici
b) Krátka sprava o výrubovom konaní 2. Etapy výstavby električky
c) Vývoz odpadu MP VPS na čiernu skládku Vassal Eko v Podunajských
Biskupiciach
d) Informácia o vozovom parku MP VPS
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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Uznesenie k bodu č. 1
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. 12/2017 z 12. decembra 2017
o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti BratislavaPetržalka.
Hlasovanie:
Prítomných:

7

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Uznesenie bolo prijaté
Druhý bod programu uviedla: Ing. Orságová Ľubica
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
1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017
- schodok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške
1 221 167,96 €
- zostatok finančných operácií vo výške 2 736 315,09 €.
3. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 2 736 315,09 € znížený o schodok bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 1 221 167,96 € a o čiastku nevyčerpaných účelovo určených
prostriedkov poskytnutých v roku 2017 vo výške 185 861,75 € do Rezervného fondu mestskej
časti Bratislava-Petržalka v sume 1 329 285,38 €.
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka
k 31.12.2017 – vykázaný zisk vo výške 32 332,63 € ponechať organizácii ako prídel do jej
Rezervného fondu .
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potvrdiť
použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a
návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2017 zisteného podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Hlasovanie:
Prítomných:

8

Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté
tretí bod programu uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová
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
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, predĺženie prenájmu objektu ŠH Prokofievova,
postaveného na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3425, súpisné číslo 998, zapísaného na LV č.
1748, pre žiadateľa Romana Šuláka a manželku, Tupolevova 14, 851 01 Bratislava za účelom
ďalšieho prevádzkovania športovej haly do 31.07.2019, za cenu 3 836,00 € ročne.
Zmluva o nájme objektu 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:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Uznesenie bolo prijaté

Bod č. 4 – žiadosti o dotácie z oblasti životného prostredia
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V tomto bode komisia jednotlivo prerokovala a ohodnotila 9 žiadostí o dotácie z oblasti
životného prostredia. Komisia životného prostredia vyzýva OZ Presadíme k doplneniu žiadosti
o dotáciu o súhlas riaditeľa OA Imricha Karvaša, Hrobákova 11 o umiestnenie plánovanej
výsadby uvedenej v projekte, nakoľko komisia životného prostredia zmenila miesto umiestnenia
plánovanej výsadby.
K tomuto bodu programu prijala komisia životného prostredia nasledujúce uznesenie:
Uznesenie k bodu č. 4
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka v prípade, že suma všetkých
projektov bude presahovať sumu 30 000 Eur znížiť každému projektu sumu o 200 Eur, tak, aby sa
neznížila suma minimálnej dotácie žiadnemu projektu.
Hlasovanie:
Prítomných:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté

K bodu Rôzne:
A) Garážový dom na Furdekovej ulici – Ing. Pätoprstá oboznámila Komisiu životného
prostredia s aktuálnou situáciou. Pôvodný projekt ktorý investor predstavilpri schvaľovaní
nájomnej zmluvy malvstopdogarážového domu z Furdekovej. Poschválení nájomnej
zmluvy za 1 eur predložil investor nový návrh, v ktorom Mestská časť Bratislava-Petržalka
príde výstavbou o 60 bezplatných parkovacích miest. Dopravná polícia neschválila vstup
do Garážového domu z Furdekovej. Investor urobil jediné možné riešenie a to vstup
z vnútoblobovej Lachovej ulice s čím nesúhlasili obyvatelia petíciou, pretože sa ím zhorší
bezpečnosť a kvalita životného prostredia kvoli hluku a exhalátom. Investor nedostal 2x
ani súhlas s prenájmom pozemku z hlavného mesta na jediný možný vstup do garážového
domu, (s ktorým by polícia súhlasila). Predsedníčka komisie navrhla overenie či vôbec k
nájomnej zmluve mohlo prísť, keďže pozemok bol zverený mestskej časti od hlavného
mesta len na údržbu zelene.
B) Ing. Pätoprstá informovala komisiu životného prostredia o aktuálnom priebehu
výrubového konania 2. etapy výstavby Petržalskej električky, v ktorom sa podarilo
zachrániť niekoľko desiatok stromov v spolupráci z projektantom električky a cyklotrasy
a projektantom, ktorý mal na starosti náhradnú výsadbu zelene na území.
C) Ing. Pätoprstá informovala komisiu životného prostredia o vývoze Miestneho podniku
verejnoprospešných služieb o vývoze odpadu zo zberného dvora na čiernu skládku do
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Podunajských Biskupíc. K tomuto bodu prijala Komisia životného prostredia nasledujúce
uznesenie:
Uznesenie č. 5
Komisia životného prostredia
žiada
Mestskú časť Bratislava-Petržalka alebo Miestny podnik verejnoprospešných služieb, aby
v čo najkratšom čase hľadala inú zmluvnú možnosť vývozu odpadu na legálnu skládku
odpadu a vývoz na čiernú skládku následne ukončila.
Hlasovanie:
Prítomných:

8

Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté
D) Komisia životného prostredia prerokovala materiál o technickom stave vozidiel Miestneho
podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Komisia prijala k tomuto bodu rokovania
nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č. 6
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
žiada
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka o doplnenie sumy potrebnej na údržbu
vozového parku do predloženého informačného materiálu.
Hlasovanie:
Prítomných:

8

Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie bolo prijaté

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
predsedníčka KŽP
Zapísala dňa: 18. 5. 2018
Ing. Lenka Špodová
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