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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 12. 09. 2019 

v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Michala Kozáková, Mgr. Roman Futo, PhDr. Ľudmila 

Farkašovská, Ing. Ernest Huska, MUDr. Iveta Plšeková, Bc. Adam Sárlos, Ing. Tatiana 

Kratochvílová, Ing. Gabriela Fulová, Miroslav Dragun, Jakub Kuruc 

 

Neprítomní: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Pavol Škápik, Ján Káľavský  

 

Trvanie: od 17:30 do 18:30 

 

Program: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. FO - Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

3. SSS - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo 

dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, 

VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015 , VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 

6/2018 a VZN 6/2019 

4. OŽP - Informácie o výstavbe D4 a E7 

5. OŽP – Informácia – Zóny bez pesticídov 

6. 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 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    9 

Za:              9 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

 

BOD 2 - Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

 

Bod bol bez úvodného slova a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v á l i ť 

 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalak na rok 2019 nasledovne: 
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- zvýšenie bežných príjmov o 1 463 999 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 1 264 033 € 

- zníženie kapitálových príjmov o 958 950 € 

- zníženie kapitálových výdavkov o 758 984 € 

 

žiada  

 

starostu  

 

listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpis upravených 

záväzných ukazovateľov na rok 2019. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    9  

Za:              9 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

Uznesenie č. 26 bolo schválené 

 

BOD 3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 

25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, 

VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015 , VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018 

a VZN 6/2019 

 

Bod bol bez úvodného slova a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A. s ch v á l i ť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č ....../2019 z ..... 2019, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo 

dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, 

VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018 

a VZN 6/2019. 

 

B. s p l n o m o c n i ť  

 

starostu mestskej časti vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o 

výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení 

VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, 

VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018,VZN 6/2019 a VZN schváleného dňa 01.10.2019. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    10 
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Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

Uznesenie č. 27 bolo schválené 

 

BOD 4 - Informácie o výstavbe D4 a E7  

Materiál sa týka Uznesenia č. 95 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

s c h v a ľ u j e 

predložený návrh uznesenia: 

1. vyjadruje znepokojenie nad situáciou pri výstavbe nultého obchvatu Bratislavy D4/R7 

a pri odstraňovaní Umelého kopca, 

2. žiada prednostu pozvať na rokovanie za účasti členov komisie životného prostredia 

a verejného poriadku ohľadom možného vyvážania nebezpečného odpadu na teleso 

nultého obchvatu Bratislavy zástupcov Ministerstva životného prostredia, Slovenskej 

inšpekcie životného prostredia, Ministerstva dopravy a výstavby, Národnej diaľničnej 

spoločnosti, Konzorcia D4/R7 a zástupcov spoločnosti Cresco k odstraňovaniu Umelého 

kopca, 

3. žiada starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka o vyžiadanie stanoviska od 

Ministerstva dopravy a výstavby, Ministerstva životného prostredia SR, spoločnosti D4/R7 

a spoločnosti Cresco k podozreniam týkajúcich sa poškodzovania  životného prostredia 

a všeobecného ohrozenia v dôsledku vyvážania stavebného a kontaminovaného odpadu na 

výstavbu obchvatu D4/R7 z Umelého kopca a iných skládok do telesa diaľnice, 

4. žiada starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby požiadal zhotoviteľa stavby 

D4/R7 o prizývanie zástupcov mestskej časti Bratislava – Petržalka na kontrolné dni pri 

výstavbe obchvatu D4 na pravom brehu Dunaja a požiadal spoločnosť Cresco o prizývanie 

na kontrolné dni pri odstraňovaní Umelého kopca. 

 

P. Dragun považuje uznesenie za nenaplnené a k názoru sa priklonila aj p. Fulová, ktorá žiada 

prizvať na rokovanie aj zástupcov Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

opätovne žiada  

 

o plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 95. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    9 

Za:              9 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

Uznesenie č. 28 bolo schválené 

 

17:45 prišiel p. Huska 

 

BOD 5 - Informácia – Zóny bez pesticídov 

 

Komisia berie na vedomie materiál Informácia – Zóny bez pesticídov. 

 

Hlasovanie: 
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Prítomných:    11 

Za:              11 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

Členovia komisie sa vyjadrili, že by bolo dobré napísať list na Lesy SR, aby ani oni pri údržbe 

nepoužívali Roundup. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

žiada  

 

prednostu o zaslanie listu Lesom SR so žiadosťou, aby pri údržbe nepoužívali Roundup. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        1 

 

Uznesenie č. 29 bolo schválené 

 

 

BOD 6 - Rôzne 

 

a) Bezpečnosť na MHD zástavkách v Ovisišti  

P. Kuruc spomenul, že v minulosti bol pod nadchodom ako sú zástavky MHD funkčný kamerový 

systém, bolo by dobré, aby opäť fungoval. Zároveň by bolo potrebné zvýšiť počet hliadok 

Mestskej polície, ktorá by priestor viac monitorovala, nakoľko sa tam zoskupujú asociálne osoby, 

podnapitá mládež, popíjajúce osoby. 

P. Dragun navrhol, aby oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu spolu s Mestskou políciou 

urobili v Ovsišti “raziu“ a skontrolovali neplnoleté osoby konzumujúce alkoholické nápoje 

v Ovsišti. 

P. Farkašovská podotkla, že počet mestských policajtov je 34 na Petržalku, čo je málo, preto treba 

tlačiť na vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, nech tlačia na vedenie Hlavného mesta SR 

Bratislava, aby sa zvýšil počet policajtov. 

P. Plšeková navrhla požiadať prostredníctvom starostu, aby problematické lokality viac 

kontrolovali policajti cca mesiac a zamerali sa aj na popíjajúce deti. 

P. Kratochvílová sa priklonila k názoru, že je potrebná pravidelná kontrola zo strany polície. 

 

Po diskusii komisia prijala nasledovné uznesenie.   

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

žiada  

 

v spolupráci s Mestskou políciou a Políciou SR v mesiaci október pravidelné kontroly na 

Ovsištskom námestí zamerané na kontrolu pitia na verejnosti a kontrolu pitia mládeže. 

  

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:              11 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 
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Uznesenie č. 30 bolo schválené 

 

b) sakury od japonského veľvyslanca 

P. Farkašovská informovala o poskytnutých sakurách od japonského veľvyslanca a požiadala 

oddelenie životného prostredia o vytipovanie vhodného miesta na ich výsadbu, napr. Námestie 

Republiky. 

 

c) odzverenie SJK a TN 

P. Plšeková žiada informáciu ako vyzerá odzverovanie SJK a TN. 

 

d) prihlasovanie psov 

P. Plšeková – prečo je potrebné pri prihlasovaní psa vypisovať 4-stranový dokument – či je možné 

to obyvateľom uľahčiť. 

 

e) odpadkové koše a koše na psie exkrementy 

Členovia komisie žiadajú o doplnenie odpadkového koša na Bosákovú ulicu a taktiež aj koša na 

psie exkrementy na lúku  

 

f) osvetlenie 

Ku chodníku z konečnej zástavky električky smerom k pontónu  je potrebné zabezpečiť 

osvetlenie. 

 

 

 

Mgr. Natália Podhorná 

predsedníčka KŽPaVP 

 

 

Zapísala dňa: 12. 09 . 2019 

Mgr. Veronika Berner Ďurinová 


