
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 23. 01. 2020 

v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Roman Futo, 

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

Miroslav Dragun, Ján Káľavský 

Ospravedlnení: PhDr. Ľudmila Farkašovská, Ing. Gabriela Fulová, Jakub Kuruc  

Trvanie: od 18:00 do 20:30 

PROGRAM:  

1. Schválenie programu zasadnutia  

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o 

miestnych daniach 

3. 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  

P. predsedníčka navrhla predradiť materiál z bodu Rôzne „Športovo-rekreačný areál 

Petržalka“, pretože bol už prítomný prezentujúci p. Martin Munka. 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8  

Za: 8  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Prišla p. Kratochvílová. 

 

Bod Rôzne „Športovo-rekreačný areál Petržalka“ 

Materiál „Športovo-rekreačný areál Petržalka“ bol zaradený na návrh p. Eleny Pätoprstej, 

ktorá materiál aj uviedla. Ide o lokalitu Športovo – rekreačný areál 14/5 „Pri ČOV“ 

,Bratislava – MČ Petržalka. Priestorové ohraničenie záujmového územia je Betliarska ulica 

resp. Sitnianska ulica, Dolnozemská cesta, - Vozovňa Petržalka vrátane prístupovej 

komunikácie, Miestna komunikácia k ČOV resp. parcely v rámci funkčnej plochy vo 

vlastníctve VÚC (najmä p.č. 3021/2). Riešené územie sa nachádza na pozemkoch vo 



vlastníctve VÚC. P. Pätorpstá objasnila históriu projektu a následne slovo dostal p. Martin 

Munka z VÚC. Vysvetlil rozdiel medzi Komplexnými urbanistickými návrhmi Variant 

A a Variant B. V rámci Variantu A bol v priestore navrhovaný atletický štadión a vo Variante 

B bola na tom mieste umiestená rekreačná zóna – jazero. V oboch prípadoch by riešené 

územie malo obsahovať centrálnu halu, externé športové plochy a iné areály určené na šport. 

Súčasťou riešeného územia by boli aj parkové úpravy a veľký podiel zelene.  

Následne sa prešlo k diskusii: 

p. Dragun - Variant B s jazerom je podľa jeho názoru nezmysel, pretože sa nachádza 

v blízkosti ČOV, z ktorej sa šíri zápach. Zároveň za dôležitejší šport považuje futbal, preto by 

bol za to, aby sa namiesto centrálnej multifunkčnej haly vybudoval riadny futbalový štadión. 

p. Plšeková - jej názor je, že v Petržalke chýba hala pre iné športy, napr. basketbal, volejbal 

a pod. Majú problém s miestom na trénovanie. Je za Variant A – atletický štadión. 

p. Kratochvílová - zaujímala sa o rozsah financií potrebných na realizáciu. P. Munka uviedol, 

že tento rok ma VÚC na to vyčlenených 1.mil €, ktoré budú využité na projektovú 

dokumentáciu. Ďalšie financie nie sú isté. Celý projekt si bude vyžadovať cca 5.mil. €. 

p. Dragun - navrhol, aby sa dohodli so zväzmi klubov, ktoré nemajú kde trénovať, že by 

prispeli na výstavbu pre nich vhodnej haly, keď VÚC možno nebude mať dosť financií na 

dobudovanie. 

p. Sarlos - navrhol, nech sa zrealizuje urbanistická súťaž tak, ako sa dohodli na Komisii 

územného plánu, výstavby a rozvoja. 

p. Fischer (predseda Komisie športu) - No Gravity majú naprojektovanú multifunkčnú halu, 

hľadajú miesto - potenciálny investor. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

a) Súhlasí  

so zámerom Bratislavského samosprávneho kraja vybudovať Športovo-rekreačný areál 

Petržalka. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 7  

Proti: 0  

Zdržal sa: 2  

Uznesenie č. 36 bolo prijaté. 

b) Odporúča 

zachovať množstvo zelene aspoň v rozsahu grafickej časti Urbanistickej štúdie Športovo-

rekreačný areál Petržalka. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9  



Za: 4 

Proti: 1  

Zdržal sa: 3 

Nehlasoval: 1  

Uznesenie č. 37  nebolo prijaté. 

 

BOD 2 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 5/2004 o miestnych daniach 

Bod uviedol: Mgr. Ľuboš Brichta 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.5/2004 o miestnych 

daniach sa mení a dopĺňa nasledovne:  

1. V prílohe 5, v bode 2.3 Spoločné zásady sa text nahrádza novým znením: „Finančné 

náklady na zriadenie, údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta, znáša držiteľ 

povolenia paušálnym poplatkom vo výške úhrady 50 €. 

Bod bol bez diskusie. 

 

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. 5/2004 o miestnych 

daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 (úplné znenie), v 

znení noviel č. 3/2009, 6/2009, 3/2010, 8/2012, 3/2013, 9/2017 a 17/2019 v časti príloha č.5  

Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 38  bolo prijaté. 

 

19.20 odišiel p. Dragun. 

 

 



 

Bod Rôzne Eco dog toilet 

Zástupcovia spoločnosti odprezentovali produkt Eco dog toilet, ktorý by mali záujem 

umiestniť v Petržalke. Po prezentácii prebehla diskusia, na záver ktorej p. Pätoprstá a p. 

Plšeková požiadali firmu o predloženie návrhu na umiestnenie staníc v hodnote 10 000 eur. 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

berie na vedomie 

predložený produkt. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Mgr. Natália Podhorná  

predsedníčka komisie, v.r. 


