
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 16.09.2021 

  v zasadačke miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka na 8. poschodí 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Mgr. Roman Futo, Ing. Ernest Huska, Miroslav Dragun, 

Bc. Adam Sarlós, Mgr. Matej Kotian 

Ospravedlnení: Mgr. Ján Káľavský, Ing. Gabriela Fulová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Ing. 

Tatiana Kratochvílová, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, MUDr. Iveta Plšeková 

Neprítomní: - 

Hostia: Ing. Ľubica Orságová (vedúca referátu rozpočtu), Mgr. Jozef Mandúch (oddelenie 

školstva), PaedDr. Juraj Monsberger (oddelenie školstva) 

Trvanie: od 17:30 do 18:23 

 

PROGRAM:  

1. Schválenie programu zasadnutia 

 

2. Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 

17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 

18/2019 a č. 15/2020 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie 

výdavkov čerpaných z úveru 

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí 

republiky 

7. Rôzne 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku začala zasadnutie, pani predsedníčka Mgr. 

Natália Podhorná privítala členov komisie a prešlo sa k rokovaniu. 

 

 

 

 



 

 

BOD 1 - Schválenie programu zasadnutia  

Hlasovanie:  

Prítomných: 5 

Za: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Program bol schválený. 

 

   

BOD 2 – Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a 

č. 15/2020 

 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 

15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020 predstavil p. Mandúch z oddelenia školstva. 

K predmetnému bodu neboli otázky. 

Hlasovanie:  

Prítomných: 5 

Za: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Návrh VZN bol zobraný na vedomie. 

 

17:51 sa pripojil člen komisie p. Huska. 

 

 

*Vzhľadom na rýchlosť rokovania, prešlo sa k miernej úprave programu na nasledovný: 

 

 

 

 



 

PROGRAM:  

1. Schválenie programu zasadnutia 

 

2. Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 

17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 

18/2019 a č. 15/2020 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí 

republiky 

6. Rôzne 

 

 

BOD 3 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením 

 

 

Predmetný návrh všeobecne záväzného nariadenia predstavil tajomník komisie p. Kuruc 

prečítaním informácie od p. Jendekovej z referátu predbežnej právnej ochrany a 

podnikateľských činností. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 6  

Za: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Návrh VZN bol zobraný na vedomie. 

 

 

 

 

 



BOD 4 – Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

 

 

Správu o plnení rozpočtu predstavila p. Orságová vedúca referátu rozpočtu. K predmetnému 

bodu nebola diskusia. 
 

Hlasovanie:  

Prítomných: 6  

Za: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Správa bola zobraná na vedomie. 

 

BOD 5 – Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a 

schválenie výdavkov čerpaných z úveru 

 

 

Bod predstavila p. Orságová vedúca referátu rozpočtu. K predmetnému bodu nebola 

diskusia. 
 

Hlasovanie:  

Prítomných: 6  

Za: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Materiál bol zobraný vedomie. 

 

BOD 6 – Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na 

Námestí republiky 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 6  

Za: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 0 

Materiál bol zobraný vedomie. 

 



 
BOD 5 – Rôzne 

 

K tomuto bodu neprebehla žiadna diskusia ani návrhy. 

 

Na záver poďakovala predsedníčka komisie Natália Podhorná všetkým členom komisie 

a hosťom za účasť. 

 

Zapísané dňa 16.09.2021                                                                   Mgr. Natália Podhorná 

Zapísal: Jakub Kuruc                                                                          predsedníčka komisie, v.r. 


