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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 13. 9.  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, Mgr. Kateřina Chajdiaková 

 

Ospravedlnení: Mgr. Ľubica Turčanová 

 

Neprítomní: PhDr. Ľudmila Farkašovská, Michal Baranovič, Mgr. Daniela Lengyelová PhD. 

 

Trvanie: od 15:45 do 17:15 

 

Program:       

1. Prerokovanie petície obyvateľov M.C. Sklodowskej 13 – 29 za zmenu v projekte „Účko – 

komunitný a oddychový priestor“, ktorý schválilo MZ v máji 2018 - p. Radosa  

 

2. Návrh na obstaranie projektovej dokumentácie parkovacieho systému na území mestskej 

časti – p. Radosa 

 

3. NsM - Návrh na  prenájom  pozemku  pre  Bawer-trans, s.r.o.,Vígľašská 5, Bratislava 
 

4. NsM - Návrh na prenájom pozemkov  pre  Univerzitnú nemocnicu Pažítková 4, Bratislava 

 

5. ŽP - VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku  
 

6. ŽP - VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov  
 

7. Rôzne: 

a) Informácia oddelenia žp o starostlivosti o stromy vysadene na území MČ (mestom aj nami), ich 

evidencia, ošetrovanie, mulčovanie a zalievanie 

b) Informácia o postrekoch proti komárom za 64.000 eur v čase horúčav a zaujatie stanoviska 

MČ k vynaloženým prostriedkom hlavného mesta 

 

 

 Komisia životného prostredia a verejného poriadku začala zasadnutie a prešli 

k prerokovaniu bodov programu. K jednotlivým bodom programu prijala komisia nasledovné 

uznesenia: 

 

BOD 1 

bod programu uviedol: Mgr. Ing. Michal Radosa 

 
Uznesením č. 491 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schválilo poskytnutie 

grantovej dotácie v oblasti životného prostredia na základe odporúčania Komisie životného prostredia 

Občianskemu združeniu Zeler na projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ v sume 3.500,-

EUR. 

P. Radosa odprezentoval petíciu obyvateľov M.C Sklodowskej 13-29 za zmenu v projekte „Účko– 

komunitný a oddychový priestor“. 
 

Obyvatelia podali riadnu petíciu, kde vyjadrili nesúhlas s umiestnením mobiliáru do vnútrobloku, 

súhlasili iba s výsadbou. Na stretnutí petičného výboru so zástupcom OZ Zeler p. Kurucom, p. 
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Radosom a p. Berner Ďurinovou bolo dohodnuté, že sa p. Kuruc pokúsi celému projektu nájsť nové 

miesto na realizáciu. Navrhla sa lokalita vnútrobloku Gwerkovej 21-25, popri oplotení škôlky 

Jankolova. Zároveň bol p. Kuruc požiadaný o doloženie súhlasu vlastníkov priľahlých domov 

(Gwerkovej 21-25) s realizáciou projektu. Projekt ostane v rovnakom rozsahu ako pôvodný projekt. 

 

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  

 

vyhovieť petícií a súhlasiť so zmenou lokality realizácie projektu na Gwerkovu 21-25 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

BOD 2 

bod programu uviedol: Mgr. Ing. Michal Radosa 

 

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  

 

schváliť 

 

Spracovanie návrhu na obstaranie projektovej dokumentácie organizácie statickej dopravy na 

komunikáciách 1., 2., 3., a 4. Triedy na území mestskej časti a jeho predloženie na schválenie 

miestnemu zastupiteľstvu v rozsahu uvedenom v dôvodovej správe materiálu.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

BOD 3 

bod programu uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová 

 

Uznesenie k bodu č. 3 
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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) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku registra „C“KN v k.ú. Petržalka, časť parc. č. 

5875/xx vo výmere 10 000 m2, orná pôda, LV č. 1 , ktorá vznikla na základe návrhu GP č.3/2018 zo dňa 

3.7. 2018, odčlenením z parcely 5875/23, LV č. 1, na dobu určitú od 01.02.2019 – do vydania 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu D4R7, za cenu 2 €/m2, čo celkovo predstavuje sumu 20 000,- € 

ročne, pre BAWER-TRANS, s.r.o., Vígľašská 15, Bratislava, za účelom využitia plochy pre parkovanie 

nákladných vozidiel stavebného charakteru počas výstavby obchvatu s pripomienkou: 

-predĺžiť dobu určitú do 31.12. 2022 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za:              7 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

BOD 4 

bod programu uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová 

Uznesenie k bodu č. 4 

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) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov registra „C“KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 2845/7 vo 

výmere 252 m2, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 2644 a par. č. 2845/24 vo výmere 2813 m2, zastavané 

plochy a nádvoria, parc. č. 2845/25 vo výmere 1075 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktoré vznikli 

odčlenením z parc. č. 2845/8 na základe GP č. 7/2018 zo dňa 16.02.2018, LV č. 2644, celkovo 4140 m2, 

na dobu 20 rokov za 1 €/ ročne pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, 

za účelom rekonštrukcie ubytovne a vybudovania parkovísk. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za:              1 

Proti:             3 

Zdržal sa:        3                   Uznesenie nebolo prijaté 

 



4 

 

BOD 5 

bod programu uviedla: Mgr. Veronika Berner Ďurinová 

 

Uznesenie k bodu č. 5 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

schváliť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o 

dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za:              7 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

Komisia ďalej rokovala a prijala uznesenie:  

Zistiť kto má čistiť betónovú plochu v rozlohe cca 4 m v okolí teplární, ktoré mestská časť prenajala 

spoločnosti Veolia a zabezpečiť jej vyčistenie.   

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za:              7 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

BOD 6 

bod programu uviedla: Mgr. Veronika Berner Ďurinová 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie k bodu č. 6 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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schváliť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú 

niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka s pripomienkami: 

- vytvorenie interaktívnej mapy na stránke MČ s evidenciou psov a označením voľných výbehov 

- zvýšenie informovanosti obyvateľov o zmenách vo voľnom pohybe psov cez dostupné média 

- vytvorenie ankety pre obyvateľov s otázkou, kde by chceli aby boli umiestnené vyššie spomínané 

výbehy. (Ideálne dohodnúť sa so správcom www.odkazprestarostu.sk ) 

   

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za:              7 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

BOD 7 

K bodu Rôzne: 

V bode rôzne p. Pätoprstá predniesla informáciu o ekologických postrekoch komárov v Bratislave 

a premrštenej úhrade hlavného mestav sume 64000,-eur na postreky bez relevantných podkladov 

a v lokalitách kde žiadná kalamita nehrozila. Informovala aj uznesení na vyhlásenie prírodnej 

rezervácie Pramene Vydrice ako bezzásahovéj rezervácií s možnosťou voľného pohybu turistov 

cyklistov tak ako je to v súčasnosti bez obmedzenia. 

Ďalej informovala o plánovanom garážovom dome Lachova-Furdekova, kde p. Pätoprstá hovorila 

o zmenách oproti pôvodnému návrhu projektu, kde vstup bol umiestnený z Furdekovej ulice. 

Policajti tento návrh zamietli a odporučili vstup z Lachovej z pešej zóny, čo ale už nie je v súlade 

s prijatým uznesením Hlavného mesta a v rozpore s petíciou obyvateľov. So zmenou vstupu mesto 

nesúhlasilo a dva krát prenájom pozemku pre vstup do garáží na Lachovej zamietlo. Predsedníčka 

navrhla kolegom zrušenie tejto zmluvy (za 1.-eur/rok) pre nevykonateľnosť zmluvy a nevýhodnosť 

pre MČ ako i pre nesúhlas obyvateľov s garážovým domom so vstupom z Lachovej. 

P.Veronika Berner Ďurinová (poverená vedením OŽP) informovala komisiu o starostlivosti o 

stromy vysadene na území MČ, ich evidencii, ošetrovaní, mulčovaní a zalievaní 

p. Šaling otvoril tému Lúka vďaky, kde sú momentálne stromy v zlom stave a navrhuje všetky suché 

odstrániť a posadiť nové stromy. Bod doplnila p. Berner Ďurinová, že v lokalite sa plánuje náhradná 

výsadba.  

                                                                                                                

                                                                                                       

Zapísala dňa: 14. 9. 2018                                                             predsedníčka KŽP 

                                                                     

Mgr. Veronika Berner Ďurinová                                   Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá                                                                                                               

http://www.odkazprestarostu.sk/

