
Komisia mobility, dopravy a bezbariérovosti z 27.05.2020 o 17:30 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Behúl, Kratochvílová, Palkovič, Pätoprstá, Palúchová 

Účasť ospravedlnili: Halmo, Bohuslavová, Kozáková,  

Účasť neospravedlnili: Beneš,  

 

Program zasadnutia  

1. VZN o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby  

2. VZN o školských obvodoch základných škôl 

3. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019 

4. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 

5. Podnet - parkovanie na Budatínskej 

6. Informácia o stave a ďalších prípravách pilotného systému parkovania 

7. Plán opráv chodníkov a ciest na rok 2020 

8. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Tomáš Palkovič. Nakoľko nebola prítomná 

nadpolovičná členov komisie nebola uznášania schopná 

 

Hlasovanie k vyhotoveniu zápisnice: 

Prítomní: 3 z 11 

Za:3  proti:0  zdržal sa:0  nehlasoval:0 

 

Stanovisko  k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka č ....../2020 z 

..... 2020, ktorým sa ruší 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, VZN 6/2019 a 14/2019 bolo schválené 

 

K bodu č. 2 

Prítomní: 3 z 11 

Za:3  proti:0  zdržal sa:0  nehlasoval:0 

 

Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  č ......, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č.13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č.2/2017 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka bolo schválené 

 

K bodu č. 3 

Záverečný účet za r. 2019 s prebytkom viac ako 4mil. €. Prognóza príjmov (daň z nehnuteľnosti) 

sa odhaduje navýšenie o 2mil. € v r. 2020. Očakáva sa výpadok príjmov kvôli mimoriadnemu 

stavu („COVID-19“). Taktiež sa očakáva druhá vlna na jeseň r. 2020 z tohto dôvodu bol 

predložený návrh na krátenie rozpočtu.  

 

Pätoprstá – žiada predložiť prehľadne stav realizácie projektov MČ v akom sú štádiu, ako prílohu 

do materiálu miestneho zastupiteľstva a tiež aktuálny plán investícií na r. 2020. 

 

Komisia berie na vedomie 



Prítomní: 5 z 11 

Za: 5  proti:0  

 

Stanovisko k Záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

rok 2019, ktoré obsahuje body:  

Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019 bez výhrad. 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019 

- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 

4 392 246,35 € 

- záporný zostatok finančných operácií vo výške 55 091,92 €. 

3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný zostatok 

finančných operácií v sume 55 091,92 € a o nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

poskytnuté v roku 2019 v sume 1 181 405,62 € do Rezervného fondu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v sume 3 155 748,81 €. 

4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 

k 31.12.2019 – vykázaný zisk vo výške 9 279,33 € ponechať organizácii ako prídel do jej 

Rezervného fondu. 

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava- 

Petržalka v roku 2019 podľa ich účelu bolo schválené 

 

K bodu č. 4 

Materiál týkajúci sa krátenie rozpočtu 90-450 tis. € 

 

Pätoprstá – žiada pri návrhu cyklotrás súlad zo Štúdiou pešieho pohybu  

Palkovič – do údržby a investícii do chodníkov a komunikácii navrhuje investovať 145 tis. €, teda 

rozpočet v tejto položke nekrátiť. 

 

1. Stanovisko komisie: žiada starostu a miestne zastupiteľstvo neznižovať bežné ani 

kapitálové výdavky na chodníky, komunikácie a cyklotrasy 

 

Prítomní: 5 z 11 

Za:5  proti:0  zdržal sa:0  nehlasoval:0 

Stanovisko k zachovaniu bežných a kapitálových výdavkov na chodníky, komunikácie a 

cyklotrasy  bolo schválené 

 

Pätoprstá – podporuje p. Palkoviča v otázke bezbariérovosti a prístupov. Navrhuje vytvárať 

zošikmené vjazdy – nech ÚRaD posúdi.  

Kratochvílová – doplnila, že táto agenda patrí do kompetencie cestného správneho orgánu.  

Pätoprstá – tvrdí, že na to nie je potrebné žiadne povolenie. Navrhuje iba „zrezanie“ obrubníkov, 

tak aby boli bezbariérové. 

 

K bodu č. 5 

Materiál v stručnosti prezentoval p. Sarlos  

Pätoprstá – odporúča preveriť možnosť stavebných úprav pre zaizolovanie zelených parkovísk od 

ropných látok vzhľadom na ochranu inžinierskych sieti, vzťah k pozemku, zverenie/odzverenie 

(zverovací protokol).  

 

Diskusia k bodu bola ukončená s tým, že sa dohodnú na ďalšom zasadaní komisie. 

 

K bodu č. 7 

Broszová – pošle zoznam a vizualizácie, havarijné stavy 

Pätoprstá – zdieľanie materiálov, dokumentov na podpisy na cloude 



 

K bodu sa neprijímalo žiadne uznesenie/stanovisko. 

 

K bodu č. 6 

Materiál v stručnosti prezentoval p. Sarlós. K parkovaniu budú štatistiky v prvej polovici júna. 

Kratochvílová – poznamenala, že v rámci Petržalskej parkovacej politiky sa vyznačujú 

spoplatnené parkoviská aj tie, ktoré sú v správe hlavného mesta SR Bratislavy ako napríklad 

Smolenícká. Bolo by vhodné ak by niekto z MČ rokoval s mestom. 

Behúl – navrhuje aby pred plavárňou bolo niekoľko miest pre zákazníkov. 

 

K bodu č. 8 (rôzne) 

Behúl – za 5tis. € cyklostojany, potrebuje lokality 

Kratochvílová – navrhuje osloviť spoločnosti ako napríklad tesco. 

 

 

 

Zapísal: Sarlós/Brichta/Raus   Podpis:....................... 

Overil: Tomáš Palkovič predseda  Podpis:....................... 


