Zápisnica
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 24. 01. 2019
v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka
Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, PhDr. Ľudmila Farkašovská,
Ing. Gabriela Fulová, Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Tatiana Kratochvílová, Miroslav Dragun, Mgr.
Pavol Škápik
Neprítomná: MUDr. Iveta Plšeková
Trvanie: od 16:05 do 17:05
Program:
Schválenie programu zasadnutia
Voľba podpredsedu komisie
FO – návrh rozpočtu
OŠaŠ - Návrh zámeru VZN, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
5. OPR - Návrhy projektov mestskej časti v rámci BRDS (Bratislavská regionálna dotačná
schéma)
6. URaD - Návrh na obstaranie a spracovanie urbanistickej štúdie „Sad Janka Kráľa“
7. Rôzne
1.
2.
3.
4.

Komisia životného prostredia a verejného poriadku začala zasadnutie, pani predsedníčka
Mgr. Natália Podhorná privítala členov komisia a prešlo sa k prerokovaniu bodov programu.
K jednotlivým bodom programu prijala komisia nasledovné uznesenia:
BOD 1
bod programu uviedla: Mgr. Natália Podhorná
Pani predsedníčka navrhla program doplniť o bod 2 Voľba podpredsedu komisie. Členovia komisie
si následne odhlasovali program.
Hlasovanie:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

BOD 2
bod programu uviedla: Mgr. Natália Podhorná
Predsedníčka komisie vyzvala členov o vyjadrenie návrhu na podpredsedu komisie.
Pani Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá prejavila záujem byť podpredsedom komisie.
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
schvaľuje p. Ing. arch. Mgr. art. Elenu Pätoprstú
za podpredsedníčku Komisie životného prostredia a verejného poriadku.
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Hlasovanie:
Prítomných: 6
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené
Prišli p. T. Kratochvílová a p. Ľ. Farkašovská

BOD 3
bod programu uviedol: Ing. Julian Lukáček
Pán Lukáček odprezentoval materiál, vrátane zmien v rozpočte. Oproti roku 2018 sa navrhuje
zabezpečenie údržby zelene interným spôsobom, t.j. vlastnými zamestnancami. Čiastka 766 000
EUR do prijatia koncepcie zabezpečenia tejto činnosti je navrhovaná v rozpočte miestneho úradu v
podprograme 7.1. starostlivosť o zeleň.
P. Dragun navrhoval presun finančných prostriedkov z Podprogramu 3.4: Propagácia mestskej časti
v sume 10000 € do Programu 7: Životné prostredie na obnovu odpadkových košov na terasách. Po
diskusii vzišiel návrh do zasadania ďalšej komisie vypracovať oddelením životného prostredia
Koncepciu výmeny a rozmiestnenia odpadkových košov na drobný komunálny odpad v MČ
Petržalka. P. Dragun vzal návrh späť.
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 s príjmami a výdavkami v čiastke
39 424 568 EUR
b) použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019
c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové
opatrenia na rok 2019 :
1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na
konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov
2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy
3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR
a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR,
4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti
alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Uznesenie bolo schválené
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BOD 4
bod programu uviedla: PaedDr. Katarína Brťková
Členovia komisie materiál poznali z predošlých komisií, preto pristúpili hneď k hlasovaniu.
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2017 z 28.2.2017, ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo
dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Petržalka

Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené
BOD 5
Bod 5 bol stiahnutý z rokovania.
BOD 6
bod programu uviedol: Ing. arch Jozef Vasek
Vysvetlil obsah materiálu: Hlavné mesto SR Bratislava zastúpené primátorom, listom požiadalo
Mestskú časť Bratislava-Petržalka o zabezpečenie obstarania a spracovania urbanistickej štúdie
„Sad Janka Kráľa“. Táto požiadavka vznikla na základe petície občanov „Petícia proti výstavbe pri
Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na šport“, ktorú podporilo 4800
občanov. Uvedenú petíciu prerokovalo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na
zasadnutí dňa 27.09.2018 a prijalo uznesenie č.1213/2018, v ktorom berie uvedenú petíciu na
vedomie a žiada primátora, aby požiadal mestskú časť Bratislava – Petržalka o zabezpečenie
obstarania a spracovania urbanistickej štúdie predmetnej lokality, ktorá bude predstavovať
návrh nového využitia územia vzhľadom na význam a polohový potenciál. Prerokovaná
urbanistická štúdia bude následne slúžiť ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.
Po odprezentovaní prebehla diskusia, medzi členmi s výsledkom hlasovania:
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
návrh na obstaranie a spracovanie urbanistickej štúdie „Sad Janka Kráľa“.
Hlasovanie:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
3

8
1
5
2

Uznesenie nebolo schválené
BOD 7 rôzne
K bodu Rôzne:
V bode rôzne vzišli žiadosti o informačné materiály na budúce zasadnutie komisie:
1. P. Pätoprstá požiadala o vytvorenie Koncepcie výmeny a rozmiestnenia odpadkových košov
na drobný komunálny odpad v MČ Petržalka.
2. P. Dragun požiadal o komplexnú informáciu o stave Sadu Janka Kráľa.
3. P. Dragun požiadal o informáciu o stave prebiehajúcej zimnej údržby.
4. Členovia požiadali o informáciu o možnosti požiadať o polopodzemné kontajnery v MČ
Petržalka na Magistráte cez ich výzvu.
Zároveň Komisia ŽPaVP požiadala o zvolanie stretnutia za účasti členov komisie ÚPVaD
a zástupcov RV Development 3, za účelom prezentácie projektu Greenpark na Krasovského ulici
mimo riadneho termínu zasadania oboch komisií.

Mgr. Natália Podhorná v.r.
predsedníčka KŽPaVP

Zapísala dňa: 24. 01. 2019
Mgr. Veronika Berner Ďurinová
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