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Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka    

 

s ch v a ľ u j e 

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

05. mája 2020 o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických 

nápojov na území mestskej časti  Bratislava-Petržalka 
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1. Dôvodová správa: 

 

Dňa 26. júna 2014 prijalo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) na svojom zasadnutí uznesenie, 

ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 4/2014 zo dňa 26. júna 2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

(ďalej len „VZN č. 4/2014“).  

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

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

požívanie alkoholických nápojov. Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská 

časť“) 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. 4/2014 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 rožšíri okruh verejne prístupných miest na území mestskej časti, na ktorých po jeho 

schválení bude platiť zákaz požívania alkoholických nápojov. Prijaté všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti svopjim obsahom nadviaže na VZN č. 4/2014 hlavného mesta 

Slovenskej repoubliky Bratislavy. 

Prijatie  vlastného nariadenia mestskou časťou umožňuje ustanovenie čl. 34 ods. 3 

písm. a) Štatútu hl.m. SR Bratislavy v znení dodatkov (pôsobnosť mestskej časti v oblasti 

zdravotníctva). 

citujem: 

(3) Mestská časť podľa osobitného predpisu1 

a) môže obmedziť alebo zakázať na území mestskej časti alebo v určitých častiach 

územia mestskej časti  v určitých hodiný´ách alebo dňoch  predaj, podávanie 

alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, 

v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných mietach, a to nad 

rámec obmedzenia alebo zákazu určeného Bratislavou. 

 

Prijatím  vlastného nariadenia mestská časť získa väčšiu flexibilitu pri riešení danej 

problematiky do budúcnosti.  

Prijatím nariadenia mestskou časťou je možné iba rozšíriť okruh miest, na ktorých by 

následne platil zákaz požívania alkoholických nápojov. Iné okruhy danej problematiky 

v tomto návrhu nariadenia nie sú riešené, nakoľko toto nie je možné riešiť nad rámec                  

VZN č. 4/2014. 

 

Podľa § 1 ods. 2 VZN č. 4/2014: 

 

(2) Na území Bratislavy je zakázané požívanie alkoholických nápojov  

a) v blízkosti škôl a školských zariadení, cintorínov a zdravotníckych zariadení, 

b) v blízkosti kostolov, iných miest určených na vykonávanie náboženských 

obradov a univerzitných pastoračných centier, 

 
1 § 2 ods. 4 a § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z.z. v znení zákona č. 214/2009 Z.z. 
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c) na destských ihriskách, 

d) na nástupištiach (zastávkach) mestskej hromadnej dopravy. 

Zoznam miest v mestskej časti Bratislava-Petržalka, pre ktoré platí zákaz požívania 

alkoholických nápojov v zmysle prílohy k  VZN č. 4/2014: 

1. Kežmarské námestie 

2. Muchovo námestie 

3. Námesti Hraničiarov 

4. Námestie Jána Pavla II. 

5. Námestie Republiky ( ohreaničené ulicami Jiráskova, Markova, Tupolevova, 

Chorvátske rameno) 

6. Nobelovo námestie 

7. Ovsištské námestie 

8. Vlastenecké námestie 

9. Fedinova ulica 

10. Kopčianska ul. vo vymedzení medzi Rusovskou ul. a Údernickou ul. 

11. Prokofievova ulica 

12. Rovniankova vymedzená ulicam. Romanova, Kutlíkova a Chorvátske rameno 

13. Mlynarovičova ulica priestor miestneho trhoviska s priľahlými parkovacími plochami 

 

Parkoviská a verejná zeleň 

14. Vymedzený priestor medzi Beňadickou ulicou, Šášovskou ulicou, Vígľašskou ulicou a 

Jantárovou cestou (parkoviská a verejná zeleň) 

15. Parkoviská a priestranstvá pred nákupnými centrami AUPARK a DANUBIA 

16. Parkoviská a priestranstvá pred obchodnými centrami a predajňami spoločností 

BILLA, COOP Jednota, LIDL, KAUFLAND, TERNO vrátane Moja Samoška a 

TESCO 

17. Sad Janka Kráľa.  

 

Účelom prijatia nariadenia, korým sa rozšíri zoznam lokalít so zákazom požívania 

alkoholických nápojov je najmä snaha o zvýšenie kvality bývania obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

 

Návrh nariadenia bol dňa 24.02.2020 prerokovaný a schválený na ďalšie konanie             

v operatívnej porade starostu mestskej časti. 

 

Návrh nariadenia bol zaslaný na pripomienkové konanie odborným útvarom 

miestneho úradu. Konzultovaný a doplnený bol v zmysle pripomienok právneho referátu 

Organizačného oddelenia. 

 

Návrh nariadenia bol v dňoch 2. až 9.3.2020 prerokovaný v komisiách miestneho 

zastupiteľstva. Na základe podnetov poslancov miestsneho zastupiteľstva a hlavného 

kontrolóra mestskej časti boli do návrhu nariadenia doplnené ďalšie verejné priestranstvá. 

Pripomienky sú uvedené v priloženej tabuľke. 

 

Návrh nariadenia bol prerokovaný Miestsnou radou mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a odporučený na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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2. Doložky: 

 

1. Doložka rozpočtová: Schválenie predkladaného návrhu VZN nepredpokladá dopad 

na obecný rozpočet. 

 

2. Doložka finančná: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný 

dopad na obyvateľov Petržalky. 

 

3. Doložka ekonomická: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať  finančný 

dopad na hospodárenie mestskej časti Bratislava- Petržalka. 

 

4. Doložka environmentálna: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať 

dopady na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti: Schválenie predkladaného návrhu VZN je v súlade so zákonmi 

a predpismi Slovenskej republiky a EÚ.  
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N Á V R H 
Všeobecne záväzného nariadenia č.  ../2020 zo dňa 05. mája 2020 mestskej časti  

Bratislava-Petržalka o určení verejne prístupných miest, na ktorých  

je zakázané požívanie alkoholických nápojov na území  

mestskej časti  Bratislava-Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR            

č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov, § 2 ods. 5 a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky             

č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

a prevázke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a čl. 34, ods. 3, 

písmeno a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej repúubliky Bratislavy v znení dodatkov sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 

 

Na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) z dôvodu 

ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu. 

 
§ 2 

Výnimky zo zákazu 

 

(1) Zákaz podľa § 1 tohto nariadenia sa nevzťahuje na verejne prístupné miesta v čase, kedy sa 

konajú podujatia organizované  mestskou časťou alebo hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) a predajné alebo propagačné podujatia organizované so 

súhlasom mestskej časti alebo hlavného mesta. 

(2)  Zákaz podľa § 1 tohto nariadenia sa nevzťahuje na verejne prístupné miesta, kde sú 

umiestnené sezónne exteriérové posedenia funkčne súvisiace s prevádzkami pohostinských 

zariadení. 

 

§ 3 

Kontrolná činnosť 

 

 Kontrolnú činnosť vykonáva Mestská polícia hlavného mesta. 

 

§ 4 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ...mája 2020. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Hrčka 

    starosta 
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Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu č. .. /2020 

 

Verejne prístupné miesta v mestskej časti Bratislava-Petržalka, na ktorých je zákazané 

požívanie akoholických nápojov: 

 

1. Mánesovo námestie v ohraničení ulicami Černyševského, Farská a bytového domu 

Mánesovo námestie č. 2 až 8 

2. Humenské námestie v ohraničení ulicami Jasovská a Ľubovnianska 

3. Koridor električkovej trate v centrálnej osi mestskej časti Bratislava-Petržalka vo 

vzdialenosti 50 metrov od koľajiska 

4. Vymedzený priestor verejného priestranstva pred budovou Technopol, Kutlíkova 17, 

ohraničené ul. Romanova, Kutlíkova a Chorvátsky kanál a administratívna budova 

Technopol 

5. Priľahlé chodníky a verejná zeleň do vzdialenosti 50 metrov od predajní potravín, 

a iných predajní s ponukou alkoholických nápojov umiestnených v bytových domoch, 

polyfunkčných domoch, samostatných nákupných centrách a iných stavbách 

technickej vybavenosti (napr. kotolne a pod.), tržníc a thovísk 

6. Verejná zeleň a priľahlé chodníky v priestore vymedzenom bytovým domom na 

Smolenickej ul. č. 2 až 14, Šintavskou ul., Budatínskou ul. a chodníkom pre peších 

z ul. Smolenickej na ul. Budatínsku k vjazdu na parkovisko Nákupnej galérie TESCO 

a Petržalská tržnica 

7. Vnútroblok vymedzený bytovými domami a budovami Budatínska 63 až 81, Lietavská  

6 až 16 a Znievska 26 až 38 

8. Vymedzené verejné priestranstvo ohraničené ulicami Ševčenkova, Fedinova, 

Prokofievova a Jiráskova (Cik-Cak centrum a okolie) 

9. Priestranstvá oplotených výbehov s cvičiskami pre psov na ul. 

a. Wolkrova  

b. Holíčska  

c. Vyšehradská  

10. Pochôdzne terasy bytových domov vrátane schodíšť a nájazdových rámp na 

pochôdznu terasu: 

a. Beňadická ul. č. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

b. Blagoevova ul. č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 

c. Blagoeova ul. č. 14, 16, 18, 20,  22, 24 

d. Bohrova ul. č. 3, 5 

e. Fedinova ul. č. 2, 4 

f. Gessayova ul. 12, 14, 16, 18, 20  

g. Gessayova ul. č. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 

h. Holíčska ul. č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 

i. Jasovská  ul. č. 1, 3, 3A 

j. Jasovská ul. č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 

k. Krásnohorská ul. č. 1, 3 

l. Lachova  ul. č. 35, 37, 39 

m. Mánesovo nám. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

n. Mlynarovičova ul. č. 14, 16, 18, 20, 22, 24 

o. Námestie Hraničiarov 1A, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

p. Námestie Hraničiarov 2, 4, 6, 8 

q. Nobelovo nám. 2, 4, 6, 8 

r. Osuského ul. č. 1, 1a, 3, 3a 

s. Pečnianska ul. č. 1A, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 
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t. Rovniankova ul. č. 2, 4, 6 

u. Rovniankova ul. č. 5, 7, 9, 11, 13, 15 

v. Rovniankova ul. č. 12, 14, 16 

w. Strečnianska ul. č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 

x. Šustekova ul. č. 1, 3, 5, 7 

y. Šustekova ul. č. 9, 11, 13, 15 

z. Šustekova ul. č. 17, 19, 21, 23 

aa. Šustekova ul. č. 25, 27, 29, 31 

bb. Topoľčianska ul. č. 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 

cc. Tupolevova ul. č. 1, 3, 5, 7 

dd. Vígľašská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

ee. Znievska ul. č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 

ff. Znievska ul. č. 13, 15, 17, 19. 
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UZNESENIE č. 40 

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 (M. Dragun, E. Pätoprstá, R. Futo, N. Podhorná, Ľ. Farkašovská, J. Kuruc, I. Plšeková, G. Fulová) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 40  bolo prijaté. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže  zo dňa  2.3.2020 

 
Prítomní:  L. Ovečková, I. Jančoková,  M. Černý, M. Kleibl, A. Kutlíková, Ľ. Kačírek,          

I. Lučanič,  

Ospravedlnení: M. Makovníková-Mosná, M. Kovačič; Neprítomní: D. Palúchová, M. Vetrák 

 
K bodu  6 / Návrh VZN o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané 
požívanie alkoholických nápojov na území MČ  

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a   miestnemu zastupiteľstvu             

s ch v á l i ť   predložený materiál. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 7                              Za:  7         Proti:   0       Zdržal sa:  0 

 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Ľudmila Pastorová                                         Iveta Jančoková  
V Bratislave   2.3.2020                                                   podpredsedníčka komisie      

 

 

 



10 

 

Výpis z uznesení komisie ÚPVaR zo dňa 03.03.2020 

 

Prítomní členovia komisie - poslanci: 

Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Lýdia Ovečková, 

Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši; 

 

Prítomní členovia komisie - neposlanci: 

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan Wenchich; 

 

Neprítomní členovia komisie - poslanci: 

Miroslav Dragun, PaedDr. Oliver Kríž,  Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Jozef Vydra; 

 

Neprítomní členovia komisie - neposlanci: 

Ing. Alica Hájková; 

 

K bodu 

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

nápojov 

 

Materiál prítomným predstavil Emil Chlebec. V prípade záujmu o rozšírenie verejne prístupných 

miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov, je potrebné zaslať návrh miest na 

doplnenie na mailovú adresu emil.chlebec@petrzalka.sk do pondelka 09.03.2020. 

 

Stanovisko č. 79 zo dňa 03.03.2020: 

Komisia berie na vedomie 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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 zo 14 členov 
za: 6  
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
Stanovisko bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

mailto:emil.chlebec@petrzalka.sk
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

konaného  dňa 02.03.2020 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 

PhD.,  Michal Pavlík,  Erich Stračina, , JUDr. Henrich Haščák 

Neprítomný: Mgr. Pavol Škápik – neosprav. 

K bodu 3/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

nápojov  

K uvedenému materiálu  úvodné slovo uviedol JUDr. Chlebec, vedúci RPPOaPČ. Oboznámil 

prítomných o postupe schvaľovania tohto VZN.  Informoval, že predložené VZN vychádza zo 

schváleného VZN hlavného mesta a ide o určenie lokalít so zákazom požívania alkoholických 

nápojov v MČ Petržalke. Členovia komisie uvítali takýto návrh a v diskusii predkladali 

návrhy na doplnenie lokalít.  Nakoľko mali viacerí členovia komisie rôzne návrhy dohodli sa, 

jednotlivý členovia pošlú návrhy na ďalšie lokality priamo predkladateľovi. Po  diskusii  

prijali poslanci nasledovné uznesenia: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča  schváliť predložený materiál  

Hlasovanie:  

Prítomní :    7 

Za:               7  

Proti :           0 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 02.03.2020 

tajomníčka komisie 
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Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Bratislava-Petržalka konanej dňa 3.3.2020           

 

Prítomní: Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana Hrehorová 

Ospravedlnený/í: Daniela Palúchová , Eva Surovková 

 

K bodu 2./  

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 

Materiál uviedol: JUDr. Emil Chlebec - vedúci referátu PPO a PC 

Diskusia : Členovia komisie nemali pripomienky. 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová  

 

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 o určení verejne 

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

mestskej časti  Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie:  

prítomní:  4 Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana Hrehorová.  

za:  4 Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana Hrehorová.  

proti:  0  

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Bratislava, 4.3.2020                              za správnosť:  Mgr.Kvetoslava Biljnjová 

                                                                                   tajomníčka komisie 
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Výpis  uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 2. zasadnutie školskej komisie 

 

 

Termín a čas: 04. 03. 2020 15.30 hod  

Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie 

 

K bodu 4 

 

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 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena Bočkayová, Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Gabriela 

Fulová, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, Michal Horváth, Katarína Okoličányová, Milan 

Polešenský, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 

Uznesenie č. 3 

 

Školská komisia   o d p o r ú č a   s ch v á 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: 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

tajomníčka komisie               predseda komisie 

 

Bratislava 04. marca 2020 
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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 03. marca 2020 

 

Prítomní:  

J. Fischer, J. Bučan, S. Horínek,  

Ospravedlnení: I. Halmo, R. Vančo, M. Vičan 

Neprítomný: P. Hochschorner 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: zástupcovia pozvaných organizácii podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:00 hod. 

Program: 

 
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 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1) 

Úvod a schválenie programu rokovania 

Rokovanie komisie viedol predseda komisie športu J. Fischer, ktorý privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom zasadania komisie. Konštatoval, že nakoľko sú prítomní len 

traja členovia komisie športu, nie je komisia uznášania schopná. Preto prítomní absolvovali 

program rokovania bez hlasovania v jednotlivým bodom. Prítomní členovia komisie športu 

schválili program. 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, S. Horínek 

Prítomných:  3 

Za:   3 

Proti:  0 

 

Záver: navrhnutý program bol schválený 

 

Mgr. Jozef Fischer, v. r. 

               predseda komisie 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  
V Bratislave 3.3.2020 
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Výpis 

      z  uznesení zo zasadnutia Komisie investičných činností Miestneho zastupiteľstva 

                      MČ Bratislava-Petržalka, konaného dňa 05.03.2020 

 

Prítomní:       6 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. 

Gabriel Fekete, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš Buberník 

K bodu 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 

Uznesenie: 

Komisia investičných činností nemá pripomienky a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka schváliť 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: 

prítomní: 6 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. 

Gabriel Fekete, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš Buberník 

za: 6 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. 

Gabriel Fekete, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš Buberník    

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/2/2020 bolo schválené. 

 

 

V Bratislave, 05.03.2020 

Za správnosť: Ing. Jozef Chynoranský                                         Ing. arch Michala Kozáková 

                            tajomník komisie                                                     predsedníčka komisie 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 9.3.2020 

Prítomní: Kleinert, Vydra, Demel, , Šesták,  

Neprítomný:  Plšeková, Mráz, Škápik, Jakubčová 

 

K bodu 3/  Návrh VZN o určení verejných priestranstiev, kde je zákaz požívania 

alkoholu 

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  4 

Za              :  4 

 

Záver: Finančná komisia odporúča schváliť 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Kleinert Branislav v.r. 

V Bratislave 9.3.2020                                                   predseda finančnej komisie      
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 Pripomienky k návrhu VZN   

Pripomienkujúci Znenie pripomienky akceptovaná/neakceptovaná poznámka 

Fiala Stanislav - 

miestny kontrolór 

doplniť aj ŽST Petržalka a okolie 

miestneho úradu, či okolie 

pobočiek knižníc a podobne 

akceptované čiastočne 

ŽST - rieši zákon              

č. 219/1996, okolie 

MÚ MČ  zaradené, 

okolie knižníc - viď 

pochôdzne terasy a 

doplnené 

Fiala Stanislav - 

miestny kontrolór 

administratívne nedostatky - 

preklepy a nesprávne uvedené č. 

VZN 

akceptované  
chyby v texte boli 

opravené 

Behul Miroslav - 

poslanec 

zaradenie pochôdznej terasy na 

Beňadickej ul. 
akceptované 

  

Behul Miroslav - 

poslanec 

zaradenie okolia ulíc Smolenická a 

Budatínska s priľahlým parkom 
akceptované 

  

Bočkayová Lena 

- poslankyňa 

vnútroblok Budatínska 63, 65, 67, 

69 
akceptované 

  

Bočkayová Lena 

- poslankyňa 

okolie predajne Malina, Budatínska 

24 
akceptované 

  

Ferko Juraj - 

výcviková škola 

Dodgie 

Oplotený výbeh s cvičiskom 

Wolkrova ul., oplotený výbeh 

Holíčska ul. a oplotený výbeh 

Vyšehradská ul. 

akceptované 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


