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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 25. 04.  2019 

v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Gabriela Fulová, Ing. 

arch. Michala Kozáková, Ing. Tatiana Kratochvílová, Miroslav Dragun, Mgr. Pavol Škápik, MUDr. 

Iveta Plšeková, Ján Káľavský, Bc. Adam Sárlos, Mgr. Roman Futo, Jakub Kuruc 

 

Ospravedlnení: PhDr. Ľudmila Farkašovská, Ing. Ernest Huska 

 

Trvanie: od 17:30 do 20:20 

 

Program: 

 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Hosť JUDr. Viktor Baumann – poverený riadením Miestneho podniku verejnoprospešných 

služieb Petržalka, informácia o stave MP VPS 

3. SSS – VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní sociálnych služieb  

4. URaD - „Petržalská pláž“, Architektonická štúdia, Peter Miklušičák  

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 v znení 

VZN č. 7/2017  

6. Záverečný účet mestskej časti za rok 2018  

7. ŽP - Návrh VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  

8. ŽP – Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území mestskej časti  Bratislava-Petržalka  

9. Informácia o stave Sadu Janka Kráľa. 

10. Informácia o stave prebiehajúcej zimnej údržby.  

11. Koncepcia výmeny a rozmiestnenia odpadkových košov na drobný komunálny odpad 

v MČ Petržalka. 

12. Informácia o možnosti požiadať o polopodzemné kontajnery v MČ Petržalka na Magistráte 

cez ich výzvu.  

13. Rôzne 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku začala zasadnutie, pani predsedníčka Mgr. 

Natália Podhorná privítala členov komisie a prešlo sa k prerokovaniu bodov programu. 

K jednotlivým bodom programu prijala komisia nasledovné uznesenia: 

 

BOD 1 Schválenie programu zasadnutia 

bod programu uviedla: Mgr. Natália Podhorná 

 

Pani predsedníčka navrhla z programu vypustiť: 

Bod 2, nakoľko p. Baumann sa z rodinných dôvodov nemohol zúčastniť komisie, nahradiť ho 

novým bodom - VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a zaradiť ako bod 3 a bod 3 VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní 

sociálnych služieb, zaradiť ako bod 2. 

Zároveň navrhla doplniť body: 

13 – Zóna bez pesticídov, materiál p. Draguna 

14 – Pečniansky les, materiál p. Draguna 
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15 – Návrh na zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbarierovosti 

a bod rôzne dať ako bod 16 

Hlasovanie za zmeny programu: 

Prítomných:    9 

Za:              9 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

P. Dragun navrhol nerokovať o VZN, ktoré sa priamo netýkajú životného prostredia. Nakoľko 

hostia na prezentáciu materiálov už boli prítomní, dohodlo sa, že už sa o materiáloch bude rokovať 

tak, ako sa navrhuje program. 

Nový program: 

 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. SSS – VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní sociálnych služieb  

3. VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

4. URaD - „Petržalská pláž“, Architektonická štúdia, Peter Miklušičák  

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 v znení 

VZN č. 7/2017  

6. Záverečný účet mestskej časti za rok 2018  

7. ŽP - Návrh VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  

8. ŽP – Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území mestskej časti  Bratislava-Petržalka  

9. Informácia o stave Sadu Janka Kráľa. 

10. Informácia o stave prebiehajúcej zimnej údržby.  

11. Koncepcia výmeny a rozmiestnenia odpadkových košov na drobný komunálny odpad 

v MČ Petržalka. 

12. Informácia o možnosti požiadať o polopodzemné kontajnery v MČ Petržalka na Magistráte 

cez ich výzvu.  

13. p. Dragun - Zóna bez Pesticídov 

14. p. Dragun – Pečniansky les 

15. Návrh na zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbarierovosti 

16. Rôzne 

 

Hlasovanie za program ako celok: 

Prítomných:    9 

Za:              9 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

BOD 2 VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

bod programu uviedla: Mgr. Soňa Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka 

 

P. Chanečková uviedla dôvody predkladania návrhu na novelu VZN o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka a to: 

 

1. stanovenia výšky ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 odsek 2 zákona 

o sociálnych službách, ktoré menia úhradu za sociálne služby v zariadení opatrovateľskej 

služby a v domácnosti klienta a to  
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 občanom, ktorí nie sú odkázaní na sociálnu službu, respektíve nemajú právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (samoplatca v zmysle zákona si platí sumu 

plnej hodnoty sociálnej služby t.j. EON), 

 občanom v domácnosti, ktorí rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu sú odkázaní 

len na 4-6 hodín poskytovania sociálnej služby, ale žiadajú zabezpečiť sociálnu službu až 

na 7,5 hodín (stávajú sa samoplatcami na určený počet hodín  v zmysle zákona si platia 

sumu za tento určený počet hodín v plnej hodnote sociálnej služby, t.j. EON), 

 

2. stanovenia jednotnej výšku úhrady pre všetkých občanov bez regionálneho rozdielu.  

a) fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu 

poskytovateľa sociálnej služby v rozsahu ustanovenom zákonom - v zmysle § 6 Zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý upravuje práva klienta, 

b) fyzická osoba má právo na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Zákon 

č.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou hovorí, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze 

diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania, zdravotného postihnutia alebo 

iného postavenia (napr . regionálneho.)  

c) fyzická osoba má právo na dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je 

odkázaná na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, .... 

Z hore uvedeného vyplýva, že cena služieb musí byť rovnaká pre všetkých klientov bez 

regionálnych rozdielov. 

 

Členovia komisie nemali pripomienky.  

 

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 

 

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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    9 

Za:              9 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 10 bolo schválené 

 

BOD 3 VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

bod programu uviedla: Ing. Lýdia Ovečková 

 

Pani Ovečková odprezentovala materiál 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 
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v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2018 

 

Na zabezpečenie možnosti poskytnutia dotácií v roku 2019 pre veľké kluby v oblasti športu 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle schváleného všeobecne záväzného 

nariadenia č. 12/2017 z 12. decembra 2017 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 

vznikla potreba upraviť niektoré ustanovenia tohto VZN.  

Potreba vznikla vzhľadom na zmeny v koeficiente športu, ktorý je súčasťou vzorca pre výpočet 

dotácií, ako aj vzhľadom na voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré mali dopad na 

splnenie termínov stanovených predmetným VZN. Z tohto dôvodu sa na výpočet 1% z podielu na 

dani z príjmov fyzických osôb použije rok 2017. Tiež sa ukázala potreba upraviť termín 

vyúčtovania dotácie mestskej časti ako aj zrušenie predkladania výpisu z registra trestov v zmysle 

toho, že úrady verejnej moci si od 1. januára 2019 musia vyhľadať výpis z registra trestov 

elektronicky z dostupných informačných systémov.  

Cieľom MČ Petržalka je systematická podpora športu a preto, aj naďalej bude z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  podporená oblasť športu vo výške 1% z podielu na dani z príjmov 

fyzických osôb za predchádzajúci rok. V prípade, ak výške 1% podielu na dani z príjmu fyzických 

osôb za predchádzajúci rok bude vyššia ako maximálne stanovená hranica pre finančné dotácie 

určené športovým klubom,  bude tento rozdiel použitý na zlepšenie infraštruktúry v oblasti športu 

(infraštruktúra vo vlastníctve a správe MČ Bratislva-Petržalka). O rozdelení ako aj účele využitia 

zostávajúcich finančných prostriedkov na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry v oblasti športu 

rozhodne miestne zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu na ďalší rok.  

 

Počas prezentácie materiálu prišla: 

p. Pätoprstá o 18:00 

p. Fulová o 18:12 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h 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 Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Nehlasoval: 1 

Uznesenie č. 11 bolo schválené 

 

 

BOD 4 „Petržalská pláž“, Architektonická štúdia, Peter Miklušičák 

Tajomníčka komisie uviedla, že materiál je iba informatívny a nakoľko nie je úplne dopracovaný, 

nebude ani predkladaný na rokovanie Miestneho zastupiteľstva. 

 

Komisia zobrala informáciu na vedomie a navrhla, aby bol materiál prerokovaný po dopracovaní 

na ďalšom zasadaní komisie. 
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Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              11 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

BOD 5 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 v znení 

VZN č. 7/2017 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku sa oboznámila s projektom OZ Krásy terasy 

a uzniesla sa, že po obsahovej stránke sa projekt netýka priamo životného prostredia, ale kultúry.  

Vecne príslušným odborným útvarom miestneho úradu bolo taktiež oddelenie kultúry. 

Z uvedeného dôvodu  projekt odporúčajú na rokovanie a hodnotenie komisii kultúry a mládeže. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Nehlasoval: 1 

Uznesenie č. 12 bolo schválené 

 

 

BOD 6 Záverečný účet mestskej časti za rok 2018  

bod programu uviedol: Ing. Julian Lukáček 

 

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá 

záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018. Predstavuje súhrnné údaje o 

rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2018, vrátane 15 rozpočtových 

organizácií a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a dvoch 

obchodných spoločností. Predkladaná správa je vypracovaná na základe finančných výkazov k 

31.12.2018 a podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu. 

Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu, vyhodnotenie plnenia 

programového rozpočtu, súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti. 

Prílohou tohto materiálu je výrok audítora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018 bez výhrad. 

 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018 

- prebytok 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 1 785 915,91 € 

- zostatok finančných operácií vo výške 746 051,66 €. 

 

3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2018 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o nevyčerpané účelovo 
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určené prostriedky poskytnuté v roku 2018 v sume 677 982,43 € do Rezervného fondu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v sume 1 107 933,48 €. 

 

4. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 746 051,66 € znížený o bilanciu zábezpek vo 

výške 14 701,76 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 731 349,90 

€. 

 

5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 

31.12.2018 – vykázaný zisk vo výške 36 221,03 € ponechať organizácii ako prídel do jej 

Rezervného fondu . 

 

p o t v r d i ť 

 

1. použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a 

návratných zdrojov financovania v roku 2018 podľa ich účelu 

 

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

 

odborné stanovisko miestneho kontrolóra 

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              11 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 13 bolo schválené 

 

BOD 7 Návrh VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  

bod programu uviedla: Mgr. Veronika Berner Ďurinová 

 

Dôvodom predloženia návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka je: 

 

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, s účinnosťou od 1. mája 2018. §172 uvedeného zákona  mení znenie § 9 ods. 2 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

  

Pôvodné znenie  § 9 ods. 2:  

„Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných 

úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre 

chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti 

chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí 

s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia 

alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo 

snehom“.  

 

Nové znenie § 9 ods. 2 ods. znie: 

„Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov 

sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií“. 

 

Zároveň sa vypúšťa  v § 9 ods. 3, ktorý znel: 
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„Rozsah povinností uvedených v ods. 2 upravujú s prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi 

všeobecne záväznými nariadeniami“.   

 

       V aktuálnom VZN § 6 zahŕňa rozsah povinností správcov pri čistení verejných priestranstiev. 

Vzhľadom na vyššie spomenutú novelu zákona sa v § 6 v príslušné odseky menia alebo 

vypúšťajú.  

 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h 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. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              11 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 14 bolo schválené 

BOD 8 Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území mestskej časti  Bratislava-Petržalka  

bod programu uviedla: Mgr. Veronika Berner Ďurinová 

 

Dôvodom predloženia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa bližšie upravujú 

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

 

1. novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

V novele zákona o obecnom zriadení v § 2b ods. 1 je uvedená definícia verejného priestranstva, 

ktorá je definovaná na účel celého právneho poriadku, a ktorú je potrebné transponovať aj do 

všeobecne záväzných predpisov.  

 

2. Ďalším dôvodom je aktualizácia niektorých ustanovení, vymedzenie miest, kde je 

vstup so psom zakázaný: 

a) § 2 písm. f) sa vypúšťa, nakoľko v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa bližšie 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o psoch“)   obec neurčuje miesta, kde je voľný pohyb psa povolený, ale miesta, kde je 

zakázaný. Zákon neukladá povinnosť voľné výbehy oplocovať. 

b) Zákon o psoch zmocňuje obce upraviť všeobecne záväzným nariadením vymedzenie miest, 

kde je voľný pohyb psa zakázaný, preto v návrhu VZN  sú uvedené miesta, kde je voľný 

pohyb psa zakázaný a doplnená je aj príloha so vzorom tabule, nakoľko v zmysle zákona je 

potrebné tieto miesta viditeľne označiť.  

 

Schválením návrhu VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  

Bratislava-Petržalka č. 1/2008 zo 6. februára 2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky 
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držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 13/2013.  

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h v  á l i ť        

 

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

niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

S pripomienkami: 

 

a) § 3 bod 6 vypustiť poslednú vetu „K oznámeniu o úhyne psa priloží potvrdenie osoby 

oprávnenej na nakladanie s biologickým odpadom o prevzatí uhynutého psa alebo potvrdenie 

veterinára v prípade utratenia psa.“ 

b) doplniť § 3 bod 15 doplniť „na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je zákaz 

pochovávania zvierat“ 

    

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              11 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 15 bolo schválené 

 

Odišla p. Fulová o 19:05 

 

BOD 9 Informácia o stave Sadu Janka Kráľa 

 

Komisia diskutovala o možnostiach zabránenia parkovania v lesíku na Krasovského ulici a na 

Viedenskej ceste a zároveň aj pri Tatrabanke na Černyševského ulici. Navrhli umiestnenie 

veľkých kameňov. P. Kuruc navrhol infomovať obyvateľov aj cez webovú stránku, že ide o NKP 

Sad Janka Kráľa a parkovanie popri Viedenskej ceste nie je prípustné práve z uvedeného dôvodu. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

Berie na vedomie  

 

predloženú informáciu a 

 

a) Žiada vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o zamedzenie parkovania na pozemku 

NKP SJK popri Viedenskej ceste, v lesíku na Krasovského ulici a na pozemku na 

Černyševského ulici pri Tatrabanke a následne s Krajským dopravným inšpektorátom 

zabezpečiť osadenie zvislého a vodorovného značenia, ktorým by sa zamedzilo parkovania 

v uvedených lokalitách 

b) Žiada vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o zanalyzovanie možnosti prijatia 

všeobecného právneho dokumentu o možnosti zabránenia parkovania na verejnej zeleni.  

c) Žiada zabezpečiť informovanie obyvateľov v mestskej časti, že autá parkujúce na Viedenskej 

ceste parkujú už v Sade Janka Kráľa, čiže v Národnej kultúrnej pamiatke.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    10 
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Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 16 bolo schválené 

 

 

BOD 10 Informácia o stave prebiehajúcej zimnej údržby 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

berie na vedomie  

 

predloženú informáciu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    10 

Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

BOD 11 Koncepcia výmeny a rozmiestnenia odpadkových košov na drobný komunálny odpad 

v MČ Petržalka. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

berie na vedomie  

 

predloženú informáciu. 

a žiada  

 

v rozpočte vyčleniť finančné prostriedky na nákup a výmenu poškodených košov na drobný 

komunálny odpad za koše typu 26 a 27 vo výške 50 000,- podľa spracovanej informácie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    10 

Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 17 bolo schválené 

 

BOD 12 Informácia o možnosti požiadať o polopodzemné kontajnery v MČ Petržalka na 

Magistráte cez ich výzvu.  

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

berie na vedomie  

 

predloženú informáciu. 

  

Hlasovanie: 

Prítomných:    10 

Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

Prišla p. Kratochvílová o 19:35 
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BOD 13 Zóna bez Pesticídov 

Materiál uviedol p. Dragun.  

 

Na základe uznesenia zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 108/2019 

predloženého poslancom zastupiteľstva Radovanom Jenčíkom zo dňa 7.3.2019 predložil na 

rokovanie Komisie životného prostredia a verejného poriadku návrh na spracovanie materiálu 

„Zóny bez pesticídov“. 

 

Tento materiál predkladá z dôvodu ochrany životného prostredia na území mestskej časti 

Bratislava – Petržalka, zníženia používania pesticídov, fundicídov, herbicídov pri starostlivosti 

o zeleň v správe mestskej časti Bratislava Petržalka.  

 

Cieľom navrhovaného materiálu je vytipovanie vhodných lokalít a pozemkov v správe mestskej 

časti na vytvorenie zón bez pesticídov a tým zabezpečiť lepšiu ochranu biodiverzity na území 

Petržalky.  

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku po prerokovaní  

odporúča  

 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka  

schváliť  

 

predložený návrh uznesenia  

„Miestne zastupiteľstvo: 

žiada starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka , o spracovanie materiálu "Zóny bez 

pesticídov" v termíne do 31.8.2019 a následné prerokovanie v komisii životného prostredia a 

verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka a po 

prerokovaní v komisii predložiť na schválenie  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

– Petržalka. T: 31. 08. 2019.“  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              11 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 18 bolo schválené 

 

BOD 14 Pečniansky les 

Materiál uviedol p. Dragun.  

 

Na Okresnom súde Bratislava 2 prebieha súdny spor medzi štátnym podnikom Lesy SR 

a občianskym združením Človek a strom o neplatnosť zmluvy o zámene pozemkov 

v Pečnianskom lese za lesné pozemky v Šiatorskej Bukovinke.  

Zámerom vstúpenia do procesu z pohľadu mestskej časti je, aby Pečniansky les zostal v majetku 

štátneho podniku Lesy SR a naďalej plnil funkciu, ktorú má a hlavne ide o chránený areál 

Pečniansky les s výmerou 285,73 ha, ktorý bol vyhlásený v roku 2012. Na lokalite platí 2., 3., a 4. 

stupeň ochrany.  

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku po prerokovaní  

odporúča  

 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka  
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schváliť  

 

predložený návrh uznesenia. 

„Miestne zastupiteľstvo: 

 

žiada starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby mestská časť Bratislava – Petržalka 

požiadala Okresný súd Bratislava 2 o vstúpenie do konania ako dotknutého subjektu. 

 

žiada starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby mestská časť Bratislava – Petržalka 

požiadala hlavné mesto SR Bratislava o zverenie pozemku na parcele  registrá C 5949/2 

k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka z dôvodu preukázania vzťahu k pozemku 

v dotknutom území.“  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              11 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 19 bolo schválené 

 

BOD 15 Návrh na zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbarierovosti 

Materiál uviedol p. Pavol Škápik 

 

Prax ostatných mesiacov ukázala, že súčasná komisia územného rozvoja a dopravy je natoľko 

vyťažená agendou územného plánovania, že oblasť dopravy v nej nemá primerané miesto. 

Navyše, neštandardne vysoký počet členov tejto komisie komplikuje jej efektívne fungovanie, 

uznášaniaschopnosť i schvaľovanie uznesení. Prechodom časti jej členov do novozriadenej 

komisie pre dopravu, mobilitu a bezbariérovosť sa vyriešia obidva problémy. V podobnom režime 

fungujú komisie pri Mestskom zastupiteľstve Hlavného mesta SR Bratislavy, kde agendu dopravy 

i územného plánovania zastrešujú dve samostatné komisie.  

 

Materiál sa však predkladá aj z dôvodu, že je nevyhnutné, aby sa vytvoril útvar, ktorý sa bude 

systematicky, komplexne a sústavne venovať „debarierizácií“ verejného priestoru na území 

mestskej časti. 

 

Preto vzniká reálna potreba zriadenia komisie pre bezbariérovú Petržalku, ktorá by slúžila ako 

poradný orgán Miestnemu zastupiteľstvu. Predmetná komisia by obhajovala oprávnené záujmy 

veľkej skupiny obyvateľov tvorených ľuďmi z TŽP, seniormi, rodičmi s kočíkmi, ľuďom po 

dočasnom či inom úraze nemajúcich priznanie ZP, tehotným mamičkám, ďalej ľuďom 

s civilizačnými chorobami a cestujúcim s batožinami. V širšom kontexte však môžeme 

konštatovať, že prístupnosť objektov požaduje a víta všetka verejnosť.  

Navrhovaná „Komisia mobility, dopravy a Petržalky bez bariér“ by mala za úlohu zmapovať 

skutočný stav priestorov na území mestskej časti a podávala by požiadavky a návrhy riešení. 

Zároveň by pôsobila v oblasti prevencie a odstraňovania bariér a iných súvisiacich  

problémov, sledovala by dodržiavanie prijatých opatrení a rozširovala svojou činnosťou 

informovanosť pre obyvateľov hlavného mesta, mestskej časti, návštevníkovo z iných 

miest, regiónov a krajín. 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a   
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

A) schváliť zriadenie novej komisie pre dopravu, mobilitu a bezbariérovosť 

B) schváliť Štatút komisie komisie pre dopravu mobilitu a bezbariérovosť. 

 

  

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              11 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 20 bolo schválené 

 

BOD 16 Rôzne 

a) Členovia komisie požiadali o zistenie, či je možné na Zbernom dvore v Petržalke 

odovzdávať aj bioodpad a jedlé oleje 

b) P. Kratochvílová upozornila na nevhodne umiestnený žltý kontajner na drobný komunálny 

odpad na Ševčenkovej 22, odporučila ho odstrániť, nakoľko odkedy je tam umiestnený, je 

neustále neporiadok okolo neho. 

c) Pri údržbe na Smolenickej 2 obslužné auto VPS opakovane jazdí cez chodník a zeleň, čím 

prichádza k jej rozjazďovaniu. Je potrebné upozorniť na to vedenie VPS, nech sa situácia 

neopakuje. 

 

Mgr. Natália Podhorná, v.r. 

predsedníčka KŽPaVP 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 25. 04. 2019 

 

Mgr. Veronika Berner Ďurinová 


