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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 06. 06.  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, Miroslav Dragun, Ján Káľavský, Mgr. Roman Futo, Jakub Kuruc, PhDr. 

Ľudmila Farkašovská, Ing. Ernest Huska 

 

Ospravedlnení: Ing. Tatiana Kratochvílová, Mgr. Pavol Škápik, MUDr. Iveta Plšeková, Bc. Adam 

Sárlos 

 

Trvanie: od 17:48 do 20:00 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. ÚRaD - Urbanistická štúdia lokality „Nové pole v MČ Bratislava-Petržalka“ IM CONSULT, s.r.o.  
3. OŠaŠ - Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 

17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka v 
znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019  

4. OŠaŠ - Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  

5. Hosť JUDr. Viktor Baumann – poverený riadením Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 
Petržalka, informácia o stave MP VPS  

6. Informácia o inšpektoroch verejného poriadku  

7. 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 zaradiť bod 2 za body VZN ako bod 4. 

Hlasovanie za zmeny programu: 

Prítomných:    7 

Za:              7 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Nový program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 
2. OŠaŠ - Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 

17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka v 
znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019  

3. OŠaŠ - Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  
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4. ÚRaD - Urbanistická štúdia lokality „Nové pole v MČ Bratislava-Petržalka“ IM CONSULT, s.r.o.  
5. Hosť JUDr. Viktor Baumann – poverený riadením Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 

Petržalka, informácia o stave MP VPS  
6. Informácia o inšpektoroch verejného poriadku  

7. Rôzne 

 

17:55 prišiel p. Dragun a p. Pätoprstá 

 

BOD 2 Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 

17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka 

v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019  

 

bod programu uviedla: PaedDr. Katarína Brťková 

 

Dôvodom predloženia návrhu na zmenu je, že Mestská časť Bratislava-Petržalka je povinná 

stanoviť všeobecne záväzným nariadením poplatky za nákup potravín podľa platných finančných 

pásiem vydaných ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2019 pre materské školy, základné 

školy ako aj pre diétne stravovanie a športovcov, na základe ktorých bude zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka uhrádzať výšku príspevku na nákup potravín v zariadeniach školského 

stravovania na jedno jedlo (ďalej len „ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ“). Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) 26.3.2019 schválilo novelu VZN č. 

4/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktoré sa okrem iných 

poplatkov menili aj v oblasti poplatkov za stravovanie s účinnosťou od 1.5.2019. V súvislosti so 

schválenou zmenou zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v materských 

školách sa od 1.1. 2019 poplatky za stravu detí ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou 

dochádzkou, znížili o dotáciu a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa o dotáciu vo 

výške 1.20 €/ deň/dieťa a od 1. septembra 2019 bude dotácia poskytovaná aj na každého žiaka ZŠ. 

Novelizáciou VZN č. 4/2019 sa zároveň upravila výška režijných nákladov na sumu 0,40 €/deň 

pre všetkých stravníkov podľa vekových kategórií, okrem cudzích stravníkov, ktorým sa účtuje 

minimálne 1,35 €/ deň s tým, že riaditeľ školy môže tento poplatok upraviť až do výšky 

skutočných nákladov. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne 

cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského 

stravovania pripravuje, ministerstvo školstva pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie 

uvádza rozpätie 3. finančných pásiem. Z dôvodu neustáleho zvyšovania cien potravín navrhujeme, 

aby mestská časť stanovila výšku poplatku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov podľa 3. finančného pásma. Zákonní zástupcovia detí navštevujúcich MŠ, 

ktoré majú nárok na dotáciu (deti ktoré majú rok pred planením povinnej školskej dochádzky) a 

zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich ZŠ, budú po odpočítaní dotácie 1,20 €/deň uhrádzať 

doplatok rozdielu medzi stanoveným 3. finančným pásmom a dotáciou. Zostatok finančného 

rozdielu medzi finančným pásmom a dotáciou môže vzniknúť v ŠJ pri MŠ v prípade, ak dieťa 

neodoberie desiatu a odoberie len obed a olovrant. V takom prípade ŠJ ušetrí z dotácie 0,04 €. 

Tento zvyšok rozdielu medzi finančným pásmom a dotáciou sa nevracia a ŠJ MŠ ho môže použiť 

na zakúpenie potravín. Rovnako tak navrhujeme určiť najvyššie 3. finančné pásmo pre diétne 

stravovanie, ktoré je rovnaké a platí aj pre športovcov. Príprava diétnej stravy sa realizuje len v ŠJ 

MŠ Pifflova 10 a ŠJ pri ZŠ Anatolia Karpova, Černyševského 8. Navrhujeme ponechať najvyššie 

finančné pásmo, ktoré je stanovené podľa nových pásiem ako 3. finančné pásmo naďalej, a to z 

dôvodu vysokých cien špeciálnych surovín potrebných na prípravu diétneho stravovania. Nové 

poplatky po nadobudnutí účinnosti VZN budú platiť od 1.9.2019. Informácie od vedúcich 
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školských jedální potvrdili, že súčasný finančný limit na nákup potravín je nepostačujúci a 

školským jedálňam hlavne pri MŠ tieto finančné prostriedky na prípravu kvalitnej stravy 

nepostačujú. Keďže chceme naďalej klásť dôraz na bezpečnosť surovín na prípravu stravy v ŠJ, 

zvyšovať kvalitu pripravovaných jedál s obsahom odporúčaných výživových dávok a nutričných 

hodnôt podľa všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie, ako aj dbať na pestrosť 

stravy so zreteľom na Akčný plán prevencie proti obezite, považujeme navrhnuté zvýšenie 

finančných limitov na nákup potravín za potrebné. Výšku poplatkov za nákup potravín 

odporúčame stanoviť podľa 3. finančného pásma, čo by bolo postačujúce na udržanie kvality 

poskytovania stravy v školských jedálňach v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

Členovia komisie navrhli rozdelenie a hlasovanie zvlášť za odstavec a) a odstavec b) návrhu 

uznesenia.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    9 

Za:              9 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 21 bolo schválené 

 

V rámci diskusie p. Farkašovská vyjadrila názor, aby bola účinnosť VZN posunutá na neskôr, 

napr. na september 2020. Nesúhlasí, aby bola už od septembra 2019. 

P. Pätoprstá navrhuje zapracovať, že ide o dočasné VZN na 2 roky, poprípade doplniť možnosť 

odvolania sa rodičov a MZ by rozhodovalo. 

P.Dragun sa priklonil k názorom poslankýň. 

p. Futo sa vyjadril, že tvrdenie p. starostu, ktoré čítal v médiách, že napriek tomu, že MŠ 

Iljušinova je špeciálna škôlka pre deti s poruchou autistického spektra v rámci Bratislavy, tak ju 

majú navštevovať hlavne petržalské deti, je priveľmi silné. 

  

18:00 odchádza p. Fulová. 

 

Odstavec a)  

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. a) s ch v á l i ť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení 

výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2019 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:              8 
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Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 22 bolo schválené 

 

Odstavec b) 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s p l n o m o c n i ť  

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 a všeobecne záväzného 

nariadenia schváleného dňa 25.06.2019. 

 

Pri odstavci b) prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

 

V Čl. 1, §2, ods. 1 doplniť: účinnosť VZN sa posúva na začiatok školského roku 2020/2021 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        2 

Uznesenie č. 23 bolo schválené 

 

Účinnosť Čl. 1, §2, ods. 1 je 2 roky od dátumu podpisu VZN starostom mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:              5 

Proti:             1 

Zdržal sa:        2 

Uznesenie č. 24 bolo schválené 

 

BOD 3 Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

 

bod programu uviedla: PeadDr. Katarína Brťková 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku 

na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka sa predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v zmysle Čl. 38 Štatútu hlavného mesta Slovenskej Republiky 

Bratislavy a v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 SNR o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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s ch v á l i ť  

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:              6 

Proti:             1 

Zdržal sa:        1 

Uznesenie č. 25 bolo schválené 

 

18:15 odchádza p. Kozáková, komisia životného prostredia a verejného poriadku nie je 

uznášaniaschopná 

 

BOD 4 Urbanistická štúdia lokality „Nové pole v MČ Bratislava-Petržalka“ IM CONSULT, s.r.o.  

 

Bod programu uviedol: Ing. arch. Štefan Hasička 

 

Nakoľko komisia nebola uznášaniaschopná, materiál vzala na vedomie.  

 

18:26 prišiel p. Huska 

18:34 odišiel p. Dragun 

 

BOD 5 Hosť Mgr. Viktor Baumann – poverený riadením Miestneho podniku verejnoprospešných 

služieb Petržalka, informácia o stave MP VPS  

 

P. Baumann predstavil stav MP VPS a jeho víziu na ďalšie smerovanie. Následne s poslancami 

prebehla diskusia, z ktorej vzišlo niekoľko návrhov pre MP VPS.  

1) Aktualizovať mapu s plochami, kde by bolo zrejmé, ktoré plochy kto kosí. 

2) Vyčísliť koľko finančných prostriedkov a koľko techniky chýba MP VPS  

3) Vytvoriť „zelené hliadky“ z radov senioriek, ktoré by si robili poriadok okolo domu za malé 

finančné ohodnotenie. Bolo by dobré osloviť denné centrá pre seniorov. 

4) osloviť ľudí, ktorí pracujú s bezdomovcami. Možno by sa medzi nimi našli schopní 

zamestnanci. 

5) nakoľko bol máj veľmi daždivý, osloviť ľudí, ktorí ovládajú kosenie kosou a po daždi by kosili 

namiesto kosačiek a traktorov 

 

Pre OŽP bola vznesená pripomienka, že Dalkia neudržiava 2m okolo majetku v zmysle zmluvy. 

 

BOD 7 Rôzne 

V bode rôzne predniesla p. Pätoprstá aktuálne informácie o D4/R7 

 

v.r. Mgr. Natália Podhorná 

predsedníčka KŽPaVP 

 

 

Zapísala dňa: 07. 06 . 2019 

Mgr. Veronika Berner Ďurinová 


