
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 05. 03. 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, Ing. Gabriela Fulová, Jakub Kuruc, PhDr. Ľudmila 

Farkašovská, Miroslav Dragun 

Ospravedlnení: Bc. Adam Sárlos, Ing. Tatiana Kratochvílová 

Neprítomný: Ján Káľavský 

Trvanie: od 17:30 do 20:15 

PROGRAM:  

1. Schválenie programu zasadnutia  

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2020 zo 

dňa  31. marca 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú 

trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení  všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2018 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení 

verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov na 

území mestskej časti  Bratislava-Petržalka 

4. 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  

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 5 

Za: 5 

Proti: 0  



Zdržal sa: 0  

17:45 prišla p. Pätoprstá a p. Plšeková. 

 

BOD 2 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

xx/2020 zo dňa  31. marca 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa 

vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení  všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2018 

Bod uviedol: JUDr. Emil Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej ochrany 

a podnikateľských činností 

 

Dňa 30. septembra 2014 prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na svojom zasadnutí uznesenie, ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú 

trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka.  

Mestskej časti Bratislava-Petržalka bola doručená žiadosť spoločnosti EMPEX 

COMPANY s.r.o., o schválenie trhového poriadku príležitostného trhu pod názvom „BURZA 

NA DOSTIŠKE“ Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Príležitostný 

trh bude vykonávaný na mieste schválenom mestskou časťou ako miesto pre príležitostný trh 

v ustanovení § 4 písm. a) bod. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24. júna 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších 

predpisov.  
 

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 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2020 zo dňa                            

31. marca 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská 

a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 11/2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 



Uznesenie č. 39 bolo prijaté. 

 

BOD 3 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických 

nápojov na území mestskej časti  Bratislava-Petržalka 

Bod uviedol: JUDr. Emil Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej ochrany 

a podnikateľských činností 

V  zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 nariadenia sú v prílohe VZN č. 4/2014 verejne 

prístupné miesta, na ktorých sa z dôvodu ochrany verejného poriadku zakazuje požívanie 

alkoholických nápojov. Mestská časť Bratislava-Petržalka zaradila do prílohy č. 4/2014 

sedemnásť vytypovaných miest a lokalít na území mestskej časti. Pri výbere miest mestská 

časť vychádzala z podnetov občanov, vlastných poznaní potreby riešenia problémov 

s požívaním alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach, ako aj z verejného 

záujmu preventívneho predchádzania problému na frekventovaných miestach na území 

mestskej časti. 

Na základe podnetov občanov a vlastného poznania je zrejmé, že za dobu platnosti 

VZN č. 41/2014 pribudli miesta, na ktorých opakovane dochádza k požívaniu alkoholických 

nápojov na verejne prístupných miestach skupinami neprispôsobivých občanov. Z uvedeného 

dôvodu mestská časť predkladá návrh nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa rozšíri okruh verejne prístupných miest na území mestskej časti, na ktorých bude platiť 

zákaz požívania alkoholických nápojov, pričom prijaté všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti nadviaže na VZN č. 4/2014 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Po uvedení bodu nasledovala diskusia: 

P. Pätoprstá navrhla poslať znenie návrhu VZN Mestskej polícií hl. mesta SR Bratislavy, 

Expozitúra V. na pripomienkovanie, aby bolo VZN po prijatí aj vykonateľné. 

P. Dragun navrhol do zoznamu zahrnúť aj lokalitu – vnútroblok bytových domov 

Mamateyova 1,3,5,7,9,11,13,15 ohraničený ulicami Mamateyova, Gettingova, Bulíková 

a budovou bývalej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne z dôvodu, že sa tam sústredia 

asociálne popíjajúce osoby. 

P. Ferko, hosť, správca Psieho parku na Wolkrovej ulici navrhol zahrnúť aj lokalitu Oplotený 

výbeh pre psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici, nakoľko sa tam pravidelne zhromažďujú 

popíjajúce skupiny ľudí a pri rozbití sklenených fliaš hrozí zranenie návštevníkov a ich psov. 

 

18:00 prišla p. Fulová. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

 

 



s c h v a l i ť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení verejne 

prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov na území 

mestskej časti  Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 40  bolo prijaté. 

 

18:10 prišiel p. Huska. 

 

Bod Rôzne Eco dog toilet 

K bodu vystúpil p. Juraj Ferko, kynológ, správca Psieho parku Petržalka, oplotený výbeh pre 

psov s cvičiskom na Wolkrovej ulici. Vyjadril svoj názor na produkt Eco dog toilet. P. Ferko 

ozrejmil komisii správanie psov a súk pri značkovaní a vykonávaní potreby, avšak najväčší 

problém pri využívaní staníc vidí v samotných majiteľoch a ich precíznosti a ochote v učení a 

vedení psov k staniciam. Samotný produkt nespochybňuje, avšak vie si jeho využitie 

predstaviť v rámci upravených plôch, napr. parky a nie v sídlisku, kde by ich potrebný počet 

a s tým spojené náklady boli enormne veľké. 

P. Plšeková vyjadrila svoj záujem o produkt a navrhla 7 miest na osadenie zariadení ako 

pilotný projekt. 

 

Bod Rôzne Vystúpenie Mgr. Tibora Lehockého, veliteľa Mestskej polície SR Bratislavy, 

Expozitúra V. (ďalej MsP, Expozitúra V.) 

P. Lehocký bol prizvaný na vysvetlenie medializovaného pokynu pre príslušníkov MsP, 

Expozitúra V. vo veci povinných počtov riešených priestupov počas zmeny a minimálne 

výšky udelených blokových pokút. 

P. Lehocký dostal od náčelníka Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy p. Gajdoša pokyn 

predložiť  k uvedenej veci písomné stanovisko, ktoré posunul všetkým členom komisie 

a v prípade otázok, členovia komisie sa majú obrátiť priamo na Mestskú políciu hl. mesta SR 

Bratislavy, Gunduličová ul. 

P. Dragun sa vyjadril, že postup p. Gajdoša nepovažuje za správny, nakoľko takýmto 

spôsobom zhodil p. Lehockého ako veliteľa MsP, Expozitúra V. a využil ho iba ako poštára 

stanoviska. 

P. Kuruc navrhol, aby vyjadrenie p. Gajdoša bolo zverejnené na webovej stránke Petržalka. 



P. Lehocký ďalej informoval aj o plánoch MsP Expozitúra V. a to, „tematické“ hliadky, ktoré 

sa budú venovať jednotlivých problematickým oblastiam a plánujú aj preventívne programy, 

napr. reflexné prvky chodcov pri zníženej viditeľnosti. Zo štátnou políciou je vízia, že budú 

riešiť kritické priestory na Kopčianskej ulici. 

18:45 odišla p. Fulová. 

19:15 odišiel p. Dragun. 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  

pozvať na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva veliteľa MsP Expozitúra V., aby 

odprezentoval predstavu ďalšieho fungovania MsP, Expozitúra V. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 41  bolo prijaté. 

Bod Rôzne – Vysadenie sakúr ako dar od japonského veľvyslanca 

P. Farkašovská informovala, že opätovne môže vysadiť 20 ks sakúr, ktoré daruje japonské 

veľvyslanectvo. Predbežne bola dohodnutá lokalita Námestie republiky, doplnenie existujúcej 

výsadby v oblúku popri Jiráskovej ulici. Nakoľko je tam kolízia s budúcou plánovanou 

rekonštrukciou zo strany Magistrátu, je potrebné dosledovať, či je možné s lokalitou rátať, 

poprípade navrhnúť zo strany oddelenia životného prostredia inú lokalitu a prejednať ju 

s japonským veľvyslanectvom. 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

žiada 

oddelenie životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o preverenie stavu s výsadbou 20 ks sakúr na Námestí republiky, poprípade nájdenie inej 

vhodnej lokality a následne jej odkonzultovanie s japonským veľvyslanectvom. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 42  bolo prijaté. 

Mgr. Natália Podhorná, v.r. 

predsedníčka komisie 


