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VEC 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa v Čl.69 dopĺňa nový odsek 4. 

 

 Listom doručeným dňa 18.apríla 2019 ste nás požiadali v zmysle čl. 103 ods.2 Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy o zaslanie písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka k predloženému návrhu dodatku Štatútu, ktorým sa v Čl.69 dopĺňa nový 

odsek 4.  

Po  posúdení  predloženého návrhu a prerokovania v  Miestnom  zastupiteľstve  mestskej  

časti Bratislava-Petržalka dňa 16.mája 2019 Vám mestská časť Bratislava-Petržalka dáva nasledovné 

stanovisko:   

s ú h l a s í  

 

s návrhom dodatku Štatútu, ktorým sa v Čl.69 dopĺňa nový odsek 4, týkajúci sa vymedzenia 

pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny podľa ust. § 9 ods.10 zákona 

č.137/2010 Z.z. o ovzduší s nasledovnou pripomienkou: 

 

1. požadujeme nadobudnutie účinnosti tohto dodatku Štatútu podmieniť vypracovaním emisnej 

mapy hlavného mesta SR Bratislavy a jej schválením v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy, z ktorej bude jednoznačne vyplývať: 

a) akým spôsobom a v akom rozsahu sa emisie cestných motorových vozidiel a iných 

dopravných prostriedkov (napr. lode, lietadlá) podieľajú na znečistení ovzdušia v hlavnom 

meste SR Bratislavy, a to najmä po zavedení parkovacej politiky v hlavnom meste SR 

Bratislavy, 

b) ktorých mestských častí a ich jednotlivých zón vytvorených na účely parkovacej politiky a 

v akom rozsahu sa znečistenie ovzdušia v hlavnom meste SR Bratislavy týka, 

c) ktoré podniky a ich prevádzky na území hlavného mesta SR Bratislavy, akým spôsobom a 

v akom rozsahu sa podieľajú na znečistení ovzdušia v hlavnom meste SR Bratislavy. 
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