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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 11. 6.  2018  

v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

 

 

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

Šaling, RNDr. Gabriel Gaži M. P.  A., Ing. Matej Malaga 

 

 

 

Neprítomní: Mgr. Kateřina Chajdiaková, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľubica Turčanová, 

Michal Baranovič, Mgr. Daniela Lengyelová PhD. 

 

Trvanie: od 15:30 do 16:30 

 

 

 

Program:       

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

 

2. Naučiť lepšie, odmeniť viac pre školský rok 2018/2019 – M. Radosa 

 

3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

no o nové volebné obdobie rokov 2018-2022 

 

4. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

 

5. Návrh na prenájom pozemku – Šrobárovo námestie  

 

6. Rôzne 

 

a) Pracovná náplň inšpektorov verejného poriadku a následné riešenie podnetov  

 

 

 

 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  

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, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Druhý bod programu uviedol: Ing. Michal Radosa 

 

Uznesenie k bodu č. 2 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

B e r i e    n a    v e d o m i e  

 

Predkladaný materiál „ Naučiť lepšie, odmeniť viac pre školský rok 2018/2019. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 
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tretí bod programu uviedla: PhDr. Denisa Paulenová 

 

Uznesenie k bodu č. 3 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka    

 

schváliť  

 

podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov výkon funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v novom volebnom období 

rokov 2018 – 2022 na plný úväzok. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

štvrtý bod programu uviedla: PhDr. Denisa Paulenová 

 

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 

 

 určiť  

 

v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. O podmienkach výkonu volebného práva v znení 

neskorších predpisov pre nasledujúce funkčné obdobie 35 poslancov miestneho zastupiteľstva v 6 

volebných obvodoch. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie k bodu č. 5 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

odporúča  

 

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, 

LV č. 1748, parc. č. 4579 - ostatné plochy o výmere 1 169 m2, LV č. 2159, parc. č. 4580/8 – ostatné 

plochy o výmere 2937 m2, parc. č. 4580/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2, parc. č. 

4580/10 – ostatné plochy o výmere 659 m2, parc. č. 4580/11 – ostatné plochy o výmere 1083 m2 a 

parc č. 4580/12 – ostatné plochy o výmere 1995 m2 na Šrobárovom námestí, spolu o výmere 8 109 

m2, za cenu 0,26 €/m2/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 2 108,34 € pre 

žiadateľa Nostri effercio s.r.o., Šulekova 7, 811 06 Bratislava, IČO: 45 926 042, za účelom 

vybudovania a starostlivosti o Park oddychu na Šrobárovom námestí, na dobu 35 rokov od 

01.08.2018 do 31.07.2053.  

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:    6 

Za:              0 

Proti:             5 

Zdržal sa:        1  

Uznesenie nebolo prijaté 

 

K bodu Rôzne: 

Do bodu rôzne bol prizvaný inšpektor verejného poriadku z odd. životného prostredia, ktorý 

priblížil členom komisie prácu inšpektorov verejného poriadku v Petržalke.  

 

 

 

                                                                                                     Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

                                                                                                               predsedníčka KŽP 

 

 

 

Zapísala dňa: 12. 6. 2018 

   Ing. Lenka Špodová 


