
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 28. 05. 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, Bc. Adam Sárlos, Ján Káľavský 

Ospravedlnený: Ing. Tatiana Kratochvílová 

Neprítomný: --- 

Trvanie: od 17:30 do 19:45 

PROGRAM:  

1. Schválenie programu zasadnutia  

 

2. VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č...., ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 1/2019 z 05.02.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 01.12.2015 o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 
 

3. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č..../2020 

z 10. 6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby 

 

4. Návrh zámeru na kúpu objektu  – ZSE, na ul. Ondreja Štefanka 2, Bratislava-

Petržalka, súpisné č. 3274 vrátane priľahlých pozemkov 

 

5. Návrh na odňatie zvereného majetku – areálu MP VPS 

 

6. Návrh na odňatie  zvereného majetku  - Pavilónov detských ihrísk (PDI) verejných 

detských ihrísk (VDI) a ostatného majetku v správe MP VPS 

 

7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka v zmysle 

VZN č. 7/2015, v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 

 

8. Predstavenie možnosti spolupráce mestskej časti s občianskym združením Be hero, Go 

zero pri organizovaní kultúrnych akcií zastrešovaných mestskou časťou 
 

9. 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: 6 

Za: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

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

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2019 z 05.02.2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 01.12.2015 o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 

 

Bod uviedol: PaedDr. Juraj Monsberger, oddelenie školstva 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka je v školskom roku 2019/2020  zriaďovateľom 11 

základných škôl s  počtom 251 tried s aktuálnym počtom 5 302 žiakov. Pre uvedený školský 

rok bolo do týchto základných  škôl podaných 1137 žiadostí zákonných zástupcov o prijatie 

dieťaťa na primárne vzdelávanie. Na základe vstupných informácii pre školský rok 2020/2021 

bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky zapísaných 1201 detí, čo je stúpajúca tendencia. 

Od roku 2018 je svojim umiestnením a aktuálne vysoko rozvinutej developerskej aktivity 

najviac preferovaná základná škola na Turnianskej ulici č. 10, ktorá sa nachádza v lokalite 

aktuálne vysoko rozvinutej developerskej činnosti – lokalita Slnečnice (zóna A,B,C,). V rámci 

predmetnej lokality Slnečnice Viladomy (tzv. zóna C), Slnečnice Zóna mesto (tzv. zóna B) 

a v zatiaľ v plánovanej zóne A sa vo  finále  predpokladá 8 650 bytových a apartmánových 

jednotiek, teoreticky cca 17 000 obyvateľov. V súčasnosti je cca 1 400 bytových 

a apartmánových jednotiek už po kolaudácii čo teoreticky predstavuje cca 2 700 obyvateľov, 

z toho dôvodu sú zvýšené nároky obyvateľov - zákonných zástupcov detí tejto lokality 

mestskej časti Bratislava-Petržalka -  na zabezpečenie primárneho vzdelávania svojich detí 

v spádovej lokalite, čo v tomto prípade je Základná škola Turnianska 10, Bratislava. 

S nárastom detí je nevyhnutné zabezpečiť kvalitu nielen výchovno-vzdelávacieho obsahu ale 

aj priestorovú vybavenosť z dôvodu vyučovania predmetov v kmeňových, odborných 

a tematicky vybavených učebniach. 



Vzhľadom k množstvu prihlásených detí do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 (škola 

zapísala 207 detí-budúcich prvákov) v rámci vyššie uvedenej ZŠ  a berúc do úvahy jej 

kapacitné možnosti je preto prioritou a potrebou mestskej časti upraviť školský obvod tejto 

základnej školy tak, aby mohli byť zabezpečené kvalitné podmienky pre plnenie  povinnej  

školskej  dochádzky. Do úvahy boli vzaté kapacitné možnosti dvoch najbližších základných 

škôl a to  ZŠ Budatínska 61, Bratislava a ZŠ Holíčska 50, Bratislava, pričom ZŠ Budatínska 

61, Bratislava už dlhodobo napĺňa zo svojho školského obvodu svoje kapacitné možnosti 

a v súčasnosti nie je preto schopná navyšovať počet prijatých detí. Z uvedeného dôvodu a po 

konzultácii s riaditeľkou ZŠ Holíčska 50, Bratislava navrhujeme upraviť školský obvod tejto 

základnej školy, ktorá kapacitne a kvalitatívne je schopná zabezpečiť povinnú školskú 

dochádzku detí aj z ulíc, ktoré v súčasnej dobe sú zahrnuté do školského obvodu ZŠ 

Turnianska 10, Bratislava. 

 

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 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 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 

Za: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

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

č..../2020 z 10. 6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby 

 

Bod uviedol: Mgr. Kvetoslava Biljnjová, oddelenie sociálnych vecí 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1. 3. 

2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na 

Mlynarovičovej 23, Bratislava (ďalej len „Stredisko“), ktoré slúži pre zabezpečovanie 

odbornej, sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb. 



Uznesením č. 216 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo 

schválené 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 (ďalej len VZN).  

Toto VZN je vypracované v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o sociálnych službách).  

VZN sa predkladá s definovaním sociálnej služby poskytovaných v denných centrách. Táto 

sociálna služba nebola zahrnutá v predchádzajúcich VZN, taktiež sme zadefinovali formy 

poskytovaných sociálnych služieb (terénna, pobytová, ambulantná). 

Ďalej je upravená forma VZN a to, že úhrady za poskytnuté sociálne služby sú zadefinované 

v prílohách tohto VZN podľa druhu. Na základe EON podľa zákona o sociálnych službách  za 

predchádzajúci rozpočtový rok bude poskytovateľ sociálnych služieb – Stredisko - 

aktualizovať prílohy tohto VZN v bode  úhrady poskytovania sociálnych služieb vo výške 

EON a následne predkladať  na schválenie starostovi MČ Bratislava-Petržalka.  

Ekonomicky oprávnené náklady sa  zvyšujú každým rokom na základe zvýšených nákladov  

na jednotlivé úseky Strediska  

 Úhrada vo výške EON za Opatrovateľskú službu v domácnosti sa na navýšila z 

10,40Eur/hodina na 12,20Eur/hodina. 

 

 Úhrada vo výške EON za donášku obeda sa navýšila z  2,50Eur/obed na 2,70Eur/obed 

 

 Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby 

v hodnote 45% ekonomicky oprávnených nákladov  za bývanie a zaopatrenie sa 

zvýšila 

a)  z   17,30 Eur/deň na 18,10 Eur/deň ZOS Mlynarovičova, 

b)  z   16,75 Eur/deň na 18,90 Eur/deň ZOS Vavilovova. 

 

 Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby 

v hodnote ekonomicky oprávnených nákladov sa zvýšila  za bývanie a zaopatrenie 

a)  z  38,50Eur/deň   na 40,25Eur/deň ZOS Mlynarovičova, 

b)  z  37,20Eur/deň  na  42,00Eur/deň ZOS Vavilovova. 

 

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 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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 

Za: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

BOD 4 - Návrh zámeru na kúpu objektu  – ZSE, na ul. Ondreja Štefanka 2, Bratislava-

Petržalka, súpisné č. 3274 vrátane priľahlých pozemkov 

Bod uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca referátu správy majetku  

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka uzavrela so Západoslovenskou energetikou, a. s. Bratislava 

Čulenova 6, nájomnú zmluvu na nehnuteľnosti – stavby a pozemky, ktoré  sú evidované na 

listoch vlastníctva č. 4174 a 3446. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2020 

s opciou na 1 rok za rovnakých podmienok. 

 

Mestská časť má záujem využívať uvedené priestory - administratívnu časť predovšetkým pre 

referát správy verejných priestranstiev, taktiež sklady, dielne a garáže za účelom zabezpečenia 

opravy, údržby a garážovania techniky potrebnej v rámci starostlivosti o verejné priestranstvá, 

ktorí chce zabezpečovať vlastnými zamestnancami. 

Budova v starom areáli, ktorá slúžila týmto účelom už v minulosti, nespĺňala hygienické 

požiadavky pre zamestnancov (jedna sprcha s cca 100 litrami teplej vody) na viac ako 50 

zamestnancov (norma stanovuje jednu sprchu na 20 zamestnancov), dve záchodové misy v 

šatniach (norma stanovuje minimálne tri misy pre viac ako 50 zamestnancov), dva pisoáre, 

nemá povinnú oddychovú miestnosť, disponuje so štyrmi malými, ťažko vetrateľnými 

šatňami, každá s kapacitou max 10 zamestnancov.  

 

Okrem toho má nedostatočné garážové priestory pre techniku ako aj nedostatok priestorov pre 

riadne fungovanie stolárskej dielne, zámočníckej dielne, servisnej garáže, areál nemá 

odlučovač ropných látok, na niektorých miestach má zatekajúcu strechu. 

 

Areál ZSE spĺňa všetky požadované kritéria (v objekte sú dve veľké šatne, každá pre viac ako 

30 zamestnancov s možnosťou prerobiť ďalšie priestory na šatne. Každá šatňa obsahuje tri 

sprchy a tri misy, pričom v rámci areálu sú ďalšie tri sprchy a ďalších približne 10 mís.  

V areáli sa nachádza viacero garáži vrátané dvoch prispôsobených na servis techniky, dva 

odlučovače ropných látok. 

Súčasťou areálu je administratívna budova so siedmymi bytmi ako aj ostatne vonkajšie 

plochy a vonkajšie parkovacie miesta  

 



Napriek tomu, že je uvedený objekt v pomerne dobrom technickom stave,  bolo by potrebné 

investovať do  rekonštrukcie priestorov, aby sa dal využívať na účel, na ktorý bol prenajatý. 

V rámci krátkodobého nájmu však nie je rentabilné investovať do opravy resp.  rekonštrukcie 

objektu a z toho dôvodu by bolo výhodnejšie pre mestskú časť uvedený objekt odkúpiť do 

vlastníctva.  

Predmetom kúpy by bolo aj 7 bytových jednotiek, ktoré sú vo vlastníctve ZSE a nie sú 

predmetom nájmu. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s ch v a l i ť  

 

v zmysle čl. 18 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 

s prílohou, v znení Dod.č.1 a 2. zámer na kúpu objektu -  ZSE na ulici Ondreja Štefanka, 

súpisné č. 3274, vrátane priľahlých pozemkov. 

a požiadať 

starostu mestskej časti o vykonanie potrebných úkonov za účelom faktickej realizácie zámeru. 

       Termín: 30.09.2020 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 

Za: 5 

Proti: 1 

Zdržal sa: 0 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

  

BOD 5 - Návrh na odňatie zvereného majetku – areálu MP VPS 

Bod uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca referátu správy majetku  

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečovala verejno-prospešné služby obyvateľom 

prostredníctvom miestneho podniku verejno-prospešných služieb.  

Od roku 2020 sa mestská časť rozhodla poskytovať uvedené služby priamo zamestnancami 

mestskej časti, referátom správy verejných priestranstiev. Ich cieľom je zabezpečiť 

vykonávanie uvedenej činnosti, k čomu je potrebné materiálno-technické vybavenie, ktoré 



doteraz poskytoval areál MP VPS. Ide o nehnuteľný majetok – administratívna budova, 

sklady a pozemky. 

Na základe uvedeného predkladáme návrh na odňatie správy majetku MP VPS. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s ch v a l i ť  

 

v súlade  s § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 

5, ods. 8 písm. b) bod i.) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou 

zo dňa 25.06.2019 v znení Dodatku č. 1,2 odňatie majetku Miestneho podniku verejno-

prospešných služieb, ulica Ondreja Štefanka 6, Bratislava-Petržalka zvereného do správy. 

Ide  o nasledovný majetok: 

A) BUDOVY: 

- administratívna budova, postavená na pozemku reg.“C“ KN parc.č. 3111/6 o výmere 

180,01 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaná na  LV č. 2644 

- ostatné stavby – sklad, postavený na pozemku reg. „C“ KN, parc.č. 3111/5  o výmere  

185,39 m
2
, zapísaný na  LV č. 2644 

- ostatné stavby – dielne, postavené na pozemku reg.“C“ KN, parc.č. 3111/1 o výmere 

565,02 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísané na  LV č. 2644 

        POZEMKY: 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3111/7- ostatná plocha – dvor o výmere  

1223 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3110/22 – ostatná plocha o výmere  

868,76 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2159 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3110/30 - ostatná plocha o výmere  

2 202 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2644, 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 



BOD 6 - Návrh na odňatie  zvereného majetku  - Pavilónov detských ihrísk (PDI) 

verejných detských ihrísk (VDI) a ostatného majetku v správe MP VPS 

Bod uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca referátu správy majetku  

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka zverila do správy  Miestneho podniku  verejno-

prospešných služieb pavilóny detských ihrísk, verejné detské ihriská na území mestskej časti a 

ďalší majetok, kde zabezpečoval celoročnú starostlivosť, údržbu a celkové nakladanie 

s uvedeným majetkom. 

Od roku 2020 sa mestská časť rozhodla poskytovať uvedené služby priamo prostredníctvom 

Miestneho úradu mestskej časti, nakoľko na miestnom podniku už toho času nie sú 

zabezpečené kapacity ani finančné prostriedky na ich vykonávanie. 

Na základe uvedeného predkladáme návrh na odňatie správy majetku pavilónov detských 

ihrísk (PDI), verejných detských ihrísk (VDI) a ostatného majetku zvereného do jeho správy 

tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia. 

 

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 

v súlade  s § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 

5, ods. 8 písm. b) bod i.) iv.) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou 

zo dňa 25.06.2019 v znení Dodatku č. 1,2 odňatie majetku Miestneho podniku verejno-

prospešných služieb, ulica Ondreja Štefanka 6, Bratislava-Petržalka zvereného do správy. 

Ide  o nasledovný majetok   

 

INV_CIS NAZOV DAT_OBSTAR DAT_ZARAD CENA_OBST. CELKOM 

486/1 VDI č.31, Mlynarovičova 31.12.2009 15.04.2010 8494,22 9274,64 

 488 VDI č.113, Markova 31.12.2009 15.04.2010 5315,74 5659,61 

 492 VDI č. 145, Žehrianska 31.12.2009 15.04.2010 10632,49 11436,73 

 

1-123/1 

Rekonštrukcia budovy 

VPS   

( objektov sanity-šatne) 20.12.2012 20.12.2012 60000 60000 

 490 VDI č.147, Bzovícka 31.12.2009 15.04.2010 13561,53 14438,82 

 122/a VDI č.55 Furdekova 6a 20.10.2015 20.10.2015 4851,31 4851,31 

 



493 VDI č. 59, Lachova 31.12.2009 15.04.2010 15160,93 16736,04 

 494 VDI č. 149, Krasnohorska 31.12.2009 15.04.2010 10853,51 12163,09 

 501 VDI č. 83, Andrusovova 20.04.2010 20.04.2010 12984,49 13824,45 

 502 VDI č. 84, Prokofievova 20.04.2010 20.04.2010 9575,72 10195,17 

 532 VDI č.4, Kapicova 6 15.02.2011 15.02.2011 13052,84 13897,22 

 538 VDI č. 25 Černyevského 15.02.2011 15.02.2011 13730,61 15213,19 

 534 VDI č.125 Smolenicka 15.02.2011 15.02.2011 17105,32 18211,85 

 531 VDI č. 54 Haanova 15.02.2011 15.02.2011 8185,42 9309,29 

 143 PDI Šustekova 35 01.01.1990 01.01.1990 46634,24 46634,24 

 

144 

Strážny domček A3-24 - 

Gessayova 22 01.01.1990 01.01.1990 9519,12 9519,12 

 151 PDI Ambroseho 1a 01.11.1990 01.11.1990 37320,12 37320,12 

 152 PDI Hrobákova 25 01.11.1990 01.11.1990 40026,52 40026,52 

 154 PDI Bulíkova 27 01.11.1990 01.11.1990 29464,91 29464,91 

 155 PDI Lietavská 14 01.11.1990 01.11.1990 27929,96 27929,96 

 156 PDI Bzovícka 8 01.11.1990 01.11.1990 47987,29 47987,29 

 189 PDI Gessayova 9 01.11.1992 01.11.1992 41815,38 41815,38 

 4 WC Sad J. Kráľa 01.03.1986 01.03.1986 19350,43 19350,43 

 64 Kapitulský dvor 01.01.1987 01.01.1987 44645,82 44645,82 

 

65 

Nám.máj.povst.českého 

lidu 01.10.1987 01.10.1987 32861,98 32861,98 

 113 VDI Romanova 2, 22, 58 01.01.1989 01.01.1989 117549,76 117549,8 

 537 VDI č. 55 Furdekova 6a 15.02.2011 15.02.2011 14739,42 15692,9 

 114 VDI Hrobákova D II- D17 01.01.1989 01.01.1989 40122,75 40122,75 

 115 VDI Osuského D 12 - D18 01.01.1989 01.01.1989 65346,08 65346,08 

 116 VDI Osuského D 12, D 18 01.01.1989 01.01.1989 3772,52 3772,52 

 117 VDI Starohájska - ŠZ 01.01.1989 01.01.1989 11518,29 11518,29 

 118 VDI Gessasyova 1 01.01.1989 01.01.1989 20432,72 20432,72 

 119 VDI Ovsište, časť 9 01.01.1989 01.01.1989 56479,19 56479,19 

 120 VDI Ovsištské nám. 01.01.1989 01.01.1989 35097,56 35097,56 

 121 VDI Gessayova 11 01.01.1989 01.01.1989 45292,94 45292,94 

 



122 VDI č.55 Furdekova 6a 01.01.1989 01.01.1989 11355,08 11355,08 

 

123 

VDI Švabinského 7, 8, 9, 

1 01.01.1989 01.01.1989 29546,07 29546,07 

 124 VDI Topľčianska, časť A 01.01.1989 01.01.1989 32839,04 32839,04 

 125 VDI L - IV, časť B 01.01.1989 01.01.1989 39241,59 39241,59 

 

533 

VDI č. 12 Nobelovo nám. 

10 15.02.2011 15.02.2011 12010,15 12787,08 

 126 VDI Ševčenkova 01.01.1989 01.01.1989 42156,84 42156,84 

 127 VDI Markova 01.01.1989 01.01.1989 57474,57 57474,57 

 128 VDI Tupolevova 01.01.1989 01.01.1989 54083,62 54083,62 

 129 VDI Budatínska 63 01.01.1989 01.01.1989 18869,02 18869,02 

 130 VDI Smolenická 19 01.01.1989 01.01.1989 18149,57 18149,57 

 131 VDI Smolenická 8 01.01.1989 01.01.1989 15101,91 15101,91 

 487/1 VDI č. 69, Hrobákova 31.12.2009 15.04.2010 11143,6 13354,48 

 

132 

VDI č.132 Budatínska 21, 

25 01.01.1989 01.01.1989 8820,75 8820,75 

 133 VDI 10 Belinského 2 - 24 01.01.1989 01.01.1989 58177,62 58177,62 

 134 VDI Ševčenkova - Cic. 01.01.1989 01.01.1989 15131,08 15131,08 

 135 VDI Lietavská 1, 11 01.01.1989 01.01.1989 36820,32 36820,32 

 136 VDI Rovniankova 20 01.01.1989 01.01.1989 2468,17 2468,17 

 137 VDI Haanova 01.01.1989 01.01.1989 46616,58 46616,58 

 497 VDI č.14, Wolkrova 31.12.2004 15.04.2010 10035,03 10684,19 

 138 VDI Fedinova 18 01.01.1989 01.01.1989 1732,39 1732,39 

 139 VDI Vavilovova 01.01.1989 01.01.1989 6695,91 6695,91 

 140 VDI Wolkrova 01.01.1989 01.01.1989 25264,32 25264,32 

 141 VDI Černyševského 1 01.01.1989 01.01.1989 9864,4 9864,4 

 142 VDI Švabinského 20 01.01.1989 01.01.1989 16922,82 16922,82 

 159 VDI Pifflova 11 01.12.1950 01.12.1950 7460,63 7460,63 

 489 VDI č. 127, Budatínska 31.12.2009 15.04.2010 16164,25 18595,56 

 194 Zeleň Lúky III. 01.05.1993 01.05.1993 9906,26 9906,26 

 195 VDI 5, 6 malé centrum 01.12.1950 01.12.1950 11318,86 11318,86 

 



196 VDI c. 4, malé centrum 01.12.1950 01.12.1950 8758,68 8758,68 

 197 VDI c. 3, malé centrum 01.12.1950 01.12.1950 18262,86 18262,86 

 198 VDI c. 2, malé centrum 01.12.1950 01.12.1950 9747,93 9747,93 

 199 VDI c. 1, malé centrum 01.12.1950 01.12.1950 26283,44 26283,44 

 200 VDI c. 12, malé centrum 01.12.1950 01.12.1950 25311,49 25311,49 

 201 VDI c. 2, 3 - Dvory IV. 01.12.1950 01.12.1950 8229,17 8229,17 

 202 VDI c. 2, 3 - Dvory IV. 01.12.1950 01.12.1950 31258,02 31258,02 

 242 Sklady Čapajevova 01.10.1993 01.10.1993 73613,69 73613,69 

 301 Trhovisko Vígľašská 01.06.1995 01.06.1995 173968 173968 

 311 Chodník k Technopolu 01.12.1950 01.12.1950 5761,07 5761,07 

 422 WC Nám. hraničiarov 01.12.2000 01.12.2000 8063,79 8063,79 

 496 VDI č.6, Gercenova 31.12.2009 15.04.2010 12982,6 17048,39 

 495 VDI č.138, Šášovska 31.12.2009 15.04.2010 10886,73 11721,59 

 498 VDI č. 124, Holíčska 20.04.2010 20.04.2010 17659,06 18801,41 

 491 VDI č.152, Harmanecká 31.12.2009 15.04.2010 6647,6 9448,26 

 499 VDI č.61, Gessayova 20.04.2010 20.04.2010 13712,56 15193,98 

 500 VDI č. 42, Mamateyova 20.04.2010 20.04.2010 10316,13 11577,83 

 507 VDI č. 27, Pifflova 20.04.2010 20.04.2010 7206,23 7733,94 

 

508 

VDI č. 120, Topoľčianska  

21 20.04.2010 20.04.2010 8402,96 12708,54 

 

509 

VDI č. 106, Fedinova - 

športová hala 20.04.2010 20.04.2010 19491,51 20752,4 

 536 VDI č.126 Smolenická 15.02.2011 15.02.2011 2574,35 2740,88 

 

521 

VDI č. 11 Zadunajská 

cesta 7 15.02.2011 15.02.2011 11075,77 15530,25 

 512 VDI č. 47, Jankolova 20.04.2010 20.04.2010 15664,47 16677,8 

 513 VDI č. 41, Medveďovej 20.04.2010 20.04.2010 14866,31 15828 

 514 VDI č. 50, Pankúchová 20.04.2010 20.04.2010 10839,9 11541,13 

 515 VDI 94, Belinského 20.04.2010 20.04.2010 14396,35 18459,64 

 522 VDI č. 35 Starohradská 15.02.2011 15.02.2011 20923,04 22276,54 

 517 
VDI č. 79, Rovniankova 

20.04.2010 20.04.2010 13146,48 15201,8 

 



22 

518 VDI č. 128, Šintavská 20.04.2010 20.04.2010 12276,13 13070,27 

 

519 

VDI č. 10,29, 

Černyševského 20.04.2010 20.04.2010 10025,05 10673,56 

 535 VDI č.78 Ambroseho 15.02.2011 15.02.2011 9207,28 9802,89 

 523 VDI č. 73 Osuského 15.02.2011 15.02.2011 16035,15 17072,45 

 524 VDI č. 102 Ševčenkova 15.02.2011 15.02.2011 13284,12 14143,46 

 526 VDI č. 126 Budatínska 15.02.2011 15.02.2011 18090,02 18573,33 

 527 VDI č. 133 Budatínska 15.02.2011 15.02.2011 16439,09 20829,84 

 528 VDI č. 142 Jasovska 15.02.2011 15.02.2011 21519,74 22911,84 

 529 VDI č. 140 Bulíková 15.02.2011 15.02.2011 15126,31 16699,18 

 530 VDI č. 67 Hrobákova 15.02.2011 15.02.2011 13476,97 14348,79 

 525 VDI č. 134 Znievska 15.02.2011 15.02.2011 17085,81 17085,81 

 

2-213/1 

Spevnené plochy pri 

Chorvátskom ramene 

Tupolevova 17.12.2013 31.12.2013 13310 13310 

 2-215/3 VDI Gessayova 22 29.03.2019 30.04.2019 10500 10500 

  

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

17:53 prišla p. Farkašovská  

 

BOD 7 - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka 

v zmysle VZN č. 7/2015, v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 

Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015, v znení 

VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 sa hodnotili elektronicky cez systém 

EGRANT. 

Žiadosti cez systém EGRANT hodnotili: Kratochvílová, Dragun, Pätoprstá, Futo, Huska, 

*Káľavský, Plšeková, Kuruc, Sárlos, Podhorná, Farkašovská 



Nehodnotili - ospravedlnení: Fulová 

 

§ 6  odsek 5: Po bodovom vyhodnotení sa všetky žiadosti zoradia zostupne podľa počtu 

získaných bodov. 

Od určeného poradia sa bude odvíjať percento finančného uspokojenia žiadateľa. 

Žiadatelia, ktorí získajú rovnaký počet bodov budú uspokojení rovnakým percentom, 

prípadne bude percento finančného uspokojenia krátené, v závislosti od zostatku 

nevyčerpaných prostriedkov. 
 

Vyhodnotenie : 

 

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  

 

návrh dotácie pre žiadateľa uvedeného v priloženej tabuľke.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7   

Za: 7   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0   

Uznesenie č. 43 bolo schválené. 

 

Z dôvodu neprítomnosti hosťa sa prešlo na bod Rôzne. 

 

BOD 9 Rôzne – Klimatické zmeny 

Bod uviedla p. Podhorná. 

 

Klimatické zmeny antropogénneho pôvodu v súčasnosti predstavujú jeden z najpálčivejších 

a najnaliehavejších problémov ľudstva. Sú spájané najmä s globálnym otepľovaním, ktorého 

dôsledky v posledných rokoch výrazne pociťujeme aj na Slovensku, teda i v Petržalke. V tejto 

súvislosti hovoríme najmä o neustále sa zvyšujúcich maximálnych i priemerných teplotách 

a čoraz dlhších obdobiach bez vlahy, čo má negatívny vplyv na životné prostredie 

(zahrievanie betónových budov, parkovísk a iných plôch, vysychanie trávnatého porastu), ale 

aj na samotných ľudí a ich zdravotný stav.  

 

Žiadateľ 

Žiadaná     

dotácia                    

v € 

Názov projektu Oblasť 
Hodnotenie 

v bodoch 

Schválená 

dotácia               

v € 

Miera 

uspokojenia               

v % 

Čiastka na 

ďalšie 

prerozdelenie 

v € 

OZ 

Konduktor 
4 560    

Interaktívna 

mapa 

petržalských 

obchodov a 

služieb 

životné 

prostredie 
181 3 026,-  66  0    



V poslednom období meteorológovia upozorňujú najmä na obdobia extrémneho sucha, alebo 

naopak krátke obdobia, za ktoré spadne veľmi veľa zrážok, čo môže viesť k bleskovým 

povodniam. Najmenší úhrn zrážok za apríl tohto roka bol na Slovensku zaznamenaný na 

juhozápade krajiny, kde patrí aj Petržalka. Na odvrátenie dôsledkov tohto nepriaznivého stavu 

by bolo potrebné dlhšie obdobie menej intenzívnych zrážok, čo však človek svojou činnosťou 

nevie nijako ovplyvniť.  

 

Z tohto dôvodu potrebuje mať mestská časť víziu a konkrétny plán, ktorý predstaví jednotlivé 

návrhy a kroky boja s klimatickými zmenami a zároveň zabezpečí vytvorenie efektívnych 

nástrojov na ich realizáciu. Dôležité bude aj finančné vyčíslenie realizácie týchto krokov, no 

v prvom rade je potrebné si uvedomiť, že mať vytvorený takýto plán už v súčasnosti nie je 

možnosť, ale nevyhnutnosť.  

 

P. Kuruc navrhol doplniť do uznesenia aj čerpanie finančných prostriedkov z externých 

zdrojov, napríklad výzvy na vodozádržné opatrenia, výzva 62. 

P. Sárlos navrhol uviesť aj termín plnenia. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

 

žiada starostu 

 

a) O vypracovanie krátkodobého (na rok 2021) aj dlhodobého plánu boja s čoraz 

citeľnejšími klimatickými zmenami, zahŕňajúceho návrhy konkrétnych opatrení 

s cieľom odstrániť, resp. aspoň eliminovať negatívne dôsledky globálneho otepľovania 

a s tým súvisiacich nepriaznivých javov na životné prostredie.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7   

Za: 7   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0   

Uznesenie č. 44 bolo schválené. 

 

18:00 prišiel p. Huska. 

 

BOD 9 Rôzne – Zóny bez pesticídov 

P. Futo sa zaujímal o stav projektu Zóny bez pesticídov. P. Berner Ďurinová mu vysvetlila, že 

zmluva, ktorou sa mestská časť Petržalka zaviazala nepoužívať pesticídov na svojom území 

s výnimkou zón s pagaštanmi, je už podpísaná,. 

 

BOD 9 Rôzne – Nekŕmte labute 

P. Futo poukázal na potrebu umiestnenia informačných tabúľ s informáciou o nekŕmení labutí 

a vtáctva v okolí Chorvátskeho ramena a aj Veľkého Draždiaka.  

Poslanci boli informovaní, že toho času bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa 

informačných tabúľ a tabule budú na miestach umiestnené. 

 

18:10 prišiel p. Dragun. 

 

 



BOD 9 Rôzne – Kosba rákosia 

P. Futo požiadal, či by bolo možné o kosení rákosia v okolí Chorvátskeho ramena vopred 

informovať obyvateľov na webovej stránke, aby sa predišlo panike. Situáciu s kosbou 

a problémami s ňou komisii ozrejmil p. Zozulák, poverený vedením oddelenia životného 

prostredia.  

P. Plšeková sa pripojila k názoru p. Futa. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

 

žiada 

a) o včasné informovanie verejnosti o plánovanej kosbe rákosia SVP, štátny podnik 

v okolí Chorvátskeho ramena na webovom sídle mestskej časti a upozornenie 

zodpovedného subjektu, aby koscu pred kosbou odborne usmernil o miestach výskytu 

hniezdiaceho vtáctva a tak predišiel ich zničeniu. 

b) Pozvať p. Jozefa Dúcza (SVP, štátny podnik) na ďalšie rokovanie komisie životného 

prostredia a verejného poriadku. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0   

Uznesenie č. 45 bolo schválené. 

 

18:30 prišla p. Pätoprstá. 

 

BOD 9 Rôzne – Bratislavský dunajský park 

Zámer odprezentoval p. Mišík. 

 

Dunaj, so svojimi brehmi, lužnými lesmi, plážami, ramenami a ostrovmi je pre Bratislavu, jej 

obyvateľov a návštevníkov, strategickým a zásadným prírodným prvkom a nositeľom 

identity. Pre Bratislavu, ako hlavné mesto a centrum regiónu s presahom hraníc, má Dunaj 

dôležitý význam pre životne prostredie, pre kvalitu života ľudí a udržateľný hospodársky 

rozvoj. Predložená štúdiá definuje a opisuje prírodné územie pri Dunaji v Bratislave ako 

Bratislavsky dunajsky park (BDP), ktorý ma slúžiť ľuďom na oddych a záujmové aktivity v 

prírodnom prostredí Dunaja v dotyku s mestom, a tak prispievať k vyššej kvalite života 

obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. 

Hlavnou ambíciou zriadenia a vybudovania BDP je zvýšenie kvality života ľudí v súlade s 

princípom spolužitia s prírodou. V rámci toho sleduje BDP nasledujúce ciele: 

● Využiť potenciál Dunaja v Bratislave na oddych, rekreáciu a šport v prírodnom prostredí 

● Vytvoriť ucelene prepojene územie pozdĺž Dunaja integrujúce ľudské aktivity a prírodné 

prostredie (zachovajme oázy a vnímajme celok) 

● Prepojiť vhodne BDP s ďalšími atraktívnymi územiami aj za ochrannou protipovodňovou 

líniou 

● Zabezpečiť prístup ľudí do územia BDP, vytvoriť pozdĺžne prepojenie chodníkmi pozdĺž 

Dunaja (pokiaľ možno priamo pri brehu), ako aj priečne vstupy do územia na vhodných 

miestach 



● Zjednodušiť prístup do územia BDP vytvorením premostenia Dolnozemskej cesty, ktoré by 

formou chodníka v korunách stromov zároveň prepájalo Chorvátske rameno v oblasti 

Draždiaku so Starohájskym ramenom 

● Vytvoriť viac miest umožňujúcich pobyt pri vode, vstup do vody a kúpanie priamo na 

brehu Dunaja 

● Zachovať a rešpektovať existujúce chránené prírodné územia a zveľaďovať ich 

● Zachovať s obnoviť laterálnu a pozdĺžnu konektivitu Dunaja a jeho bočných ramien 

● Obnoviť prírodný charakter brehov predovšetkým v chránených územiach a tam, kde to 

umožňujú hydraulické a hydromorfologické podmienky 

● Na úsekoch kde hydraulické a hydromorfologické podmienky vyžadujú opevnenie brehu, 

vytvoriť na vhodných miestach prírode blízku alternatívu opevnenia, lokálne prijemne 

prístupy až k vode, vyhliadkové a odpočinkové miesta pre ľudí 

● Obnoviť Ovsištske rameno a jeho spojenie s Dunajom na jeho vtokovej a výtokovej časti 

● Prečistiť Starohájske rameno a prepojiť ho s Dunajom v mieste jeho historickej vtokovej 

časti 

● Prepojiť Starohájske rameno s Jarovským ramenom (pri obnove ramien budú používané 

prírodné, prírode blízke a estetičke úpravy a vhodne zakrivene trasy v maximálnej miere 

vychádzajúce z historickej polohy ramien v minulosti) 

● Revitalizačne úpravy a opatrenia navrhnúť a realizovať tak, aby boli udržateľne a čo 

najstabilnejšie 

● Vytvoriť miesto na vodácke táborisko 

● V chránených územiach Pečniansky les, Soví les a Starý haj revitalizovať brehy a bočne 

ramena v maximálnej miere ktorá neohrozí protipovodňovú ochranu a plavbu 

● V chránených územiach Pečniansky les, Soví les a Starý haj, ktoré sú v intraviláne mesta, 

umožniť pohyb osôb po vyznačených chodníkoch a vodáckych trasách 

● V chránenom území Dunajské ostrovy umožniť pohyb ľudí iba chodníkmi po jeho obvode 

● Nájsť vhodnú polohu pre budovu správy parku a návštevníckeho centra BDP ako priestoru 

pre osvetove a rôzne voľno časove aktivity spojene s BDP. 

 

Predmetne územie prechádza od Rakúskych hraníc cez centrum mesta až k maďarským 

hraniciam, kopíruje koryto Dunaja a zahŕňa najmä záplavové územia, ktoré je ťažké využiť 

ekonomicky a preto ostali dodnes neurbanizovane. Nachádzajú sa v ňom vzácne zbytky 

ramenného systému, prírodné rezervácie Starý haj, Dunajské ostrovy a Ostrovne lúčky, ako 

aj chránené areály Pečniansky les, Soví les, Chorvátske rameno a Hrabiny, prírodné lužne 

lesy, ako aj množstvo ďalších prírodných útvarov, ale aj produkčne plantáže nepôvodných 

topoľov kanadských a iné hospodársky využívané plochy. 

V centre mesta sa zamýšľaný Bratislavsky dunajsky park dotýka Sadu Janka Kráľa, 

najstaršieho verejného parku v strednej Európe, nižšie po prúde plynulo prechádza 

do lesoparku v Rusovciach a ďalej do parku okolo neogotického kaštieľa. Pri rakúskych 

hraniciach a tiež na riečnom kilometri 1862 sa nachádzajú zachovalé objekty opevnenia 

bratislavského predmostia z roku 1938. 

Budovy v tomto území nie sú prípustné, s výstavbou neráta ani územný plán. Pozemky na 

miestach revitalizačných uprav sú vo vlastníctve viacerých organizácií . 

 

Hlavným cieľom zriadenia a vybudovania Bratislavského dunajského parku je vytvoriť 

prijemné estetické a prírodné prostredie. Miera upravenosti a organizovanosti bude rôzna, tak 

ako je to aj v súčasnosti. Park bude integrovať miesta rôzneho charakteru. Od upraveného 

nábrežného parku, vhodne upravené, ale aj prírodné brehy, po pravú dunajskú džungľu v 

chránenom území Soví les, či pri Starohájskom ramene. Popri tom aj intenzívne ľudské 

aktivity, napríklad veslársku lodenicu a reštaurácie Aušpic, Aucafe, divadlo Aréna, alebo 



územie Zemníka, kde v susedstve dunajskej džungle rastie športový areál kanoistiky a 

veslovania v symbióze s aktivitami rybárskeho zväzu. 

Na niektorých miestach bude vývoj ponechaný na prírodu, ale veľká časť územia je v meste a 

ta bude prevádzkovaná v súlade s rôznymi funkciami a existujúcimi ľudskými aktivitami. 

Ambíciou je územie otvoriť, kultivovať (najmä v priamom kontakte so zastavaným obytným 

územím Petržalky), ale aj chrániť. Spôsob ochrany bude potrebne zvážiť a dať mu vhodný 

rámec, dohodnúť spôsob prevádzkovania územia s dôležitými aktérmi, napríklad vhodne 

spôsoby manažmentu toku, ochrany vodných zdrojov a lesa. Zámer je plne kompatibilný 

s ideou Národného parku Podunajsko. Bratislavsky dunajsky park môže byť v budúcnosti do 

Národného parku plne začlenený, ale môže fungovať aj bez neho. 

Významnou súčasťou Bratislavského dunajského parku budú aj ramena Dunaja. Idea 

Bratislavského dunajského parku ma podporu aj v oficiálnych strategických dokumentoch a 

legislatíve. Na prvom mieste je to Rámcová smernica o vodách Európskej Únie, ďalej 

európska Smernica o biotopoch (Natura 2000), Spoločne vyhlásenie o hlavných zásadách 

rozvoja vnútrozemskej lodnej dopravy a ochrane životného prostredia v povodí rieky Dunaj, 

výstupy pracovnej skupiny RiverLab Dunajského fondu, atď. Príslušné revitalizačne úpravy 

brehov a ramien Dunaja na tomto území by sa tiež mali dostať do aktualizácie Vodného plánu 

Slovenska pre čiastkové povodie Dunaja. 

 

 

18:45 prišla p. Fulová.  

 

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  

a) Úvodnú štúdiu Bratislavského dunajského parku 

o d p o r ú č a  

b) Starostovi podpísať Memorandum o spolupráci pri ochrane a obnove prírodného 

prostredia na brehoch Dunaja a v jeho okolí v oblasti Bratislavy a o napĺňaní vízie 

Bratislavského dunajského parku 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0   

Uznesenie č. 46 bolo schválené. 

 

19:00 odišla  p. Plšeková.  

BOD 8 - Predstavenie možnosti spolupráce mestskej časti s občianskym združením Be 

hero, Go zero pri organizovaní kultúrnych akcií zastrešovaných mestskou časťou 

 



Víziu znižovania jednorázových plastov na kultúrnych akciách predstavil p. Štefan Dominik. 

Ako možnosť náhrady jednorázových plastových odprezentoval zálohovateľné plastové 

poháre vyrobené z plastu, ktoré je možné opakovane používať a znesú aj vyššie teploty, 

napríklad horúce nápoje. Poháre je možné potlačiť logom a dajú sa zálohovať za cca 2 € 

s tým, že po použití ich môžu návštevníci vrátiť a vymeniť za čistý pohár, alebo sa im vrátia 

peniaze.  

 

Po prezentácii bola začatá diskusia, kde členov komisie zaujímala cenu pohára. Cena za pohár 

vychádza približne 1 €. Taktiež sa zaujímali ako dlho je možné pohár opakovane používať. 

Nie je to presne vyčíslené, ale určite stovky opakovaní. 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 

zakázať používanie jednorázových plastových pohárov na kultúrnych akciách organizovaných 

mestskou časťou Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 10   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0   

Uznesenie č. 47 bolo schválené. 

 

BOD 9 – Rôzne Situácia na Štrbskom plese 

P. Podhorná  informovala členov komisie o situácií v okolí Štrbského plesa. Prebehlo 

rokovanie medzi ministrom životného prostredia p. Budajom a starostom Štrby ohľadom 

plánovanej výstavby v okolí Štrbského plesa. Vzhľadom na nesúhlas verejnosti s plánovanou 

výstavbou, vznikla Petícia proti výstavbe nových objektov na Štrbskom Plese. Do dnešného 

dňa petíciu podpísala viac ako 75 000 ľudí. 

Nakoľko problematika výstavby v okolí Štrbského plesa sa nedotýka iba miestnych 

obyvateľov územia, ale celého Slovenka, pretože ide o celoslovensky významný areál, 

považuje p. Podhorná za dôležité vyjadriť podporu petície.  

P. Farkašovská si nemyslí, že je v kompetencii samosprávy vyjadrovať sa k výstavbe 

a petícií, kto chce podporiť petíciu, môže ju podpísať, tak ako to urobila ona a tak vyjadriť 

svoj názor.  

Vzhľadom na uvedené bolo oddelenie životného prostredia poprosené o spoluprácu vo veci 

vypracovania podporného listu.  

19:30 odišla p. Farkašovská. 

My, členovia komisie sa pridávame k výzve ministra životného prostredia Jána Budaja 

adresovanej starostovi obce Štrba, poslancom obecného zastupiteľstva obce Štrba ako aj 

prednostovi Okresného úradu Poprad a jeho pracovníkom, a touto cestou si ich dovoľujeme 

poprosiť, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu obce Štrba až do 

momentu, kým nebude schválená zonácia Tatranského národného parku. 



Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9  

Proti: 0   

Zdržal sa: 0   

Uznesenie č. 48 bolo schválené. 

19:35 odišla p. Fulová. 

BOD 9 – Rôzne Odpadové koše 

V roku 2019 prijala komisia uznesenie č. 17 ku Koncepcii výmeny a rozmiestnenia 

odpadkových košov na drobný komunálny odpad v MČ Petržalka. 

UZNESENIE č. 17 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

berie na vedomie  

predloženú informáciu. 

a žiada  

v rozpočte vyčleniť finančné prostriedky na nákup a výmenu poškodených košov na drobný 

komunálny odpad za koše typu 26 a 27 vo výške 50 000,- podľa spracovanej informácie. 

Hlasovanie: 

Prítomných:    10 

Za:  10  

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie č. 17 bolo schválené 

 

P. Kuruc v súvislosti so žiadosťou na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu VPS  pre 

osadenie a výmenu smetných košov na malý komunálny odpad ešte na komisii v roku 2019 sa 

zaujímal v akom štádiu je realizácia prác. V prípade, že sa takáto skutočnosť nestala, 

poprípade, že boli pre VPS prostriedky vyčlenené navrhol nasledovné:  

1. V prípade vyčlenenia finančných prostriedkov pre VPS na osadenie a výmenu 

smetných nádob na malý komunálny odpad, navrhujem presunúť tieto prostriedky na 

referát správy verejných priestranstiev spoločne so samotnou úlohou realizácie. 

2. V prípade, že prostriedky ešte neboli vyčlenené, tak v tom prípade vyčleniť pre referát 

správy verejných priestranstiev prostriedky na realizáciu návrhu komisie z 25.4. 2019. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

ž i a d a 

a) V prípade vyčlenenia finančných prostriedkov pre VPS na osadenie a výmenu 

smetných nádob na malý komunálny odpad navrhujem presunúť tieto prostriedky na 

referát správy verejných priestranstiev spoločne so samotnou úlohou realizácie. 

b) V prípade, že prostriedky ešte neboli vyčlenené, tak v tom prípade vyčleniť pre referát 

správy verejných priestranstiev prostriedky na realizáciu návrhu komisie z 25.4. 2019. 

 



Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0   

Uznesenie č. 49 bolo schválené. 

 

 

 

Mgr. Natália Podhorná, v.r. 

 predsedníčka komisie 


