
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 25.11.2021 

(komisia realizovaná on-line prostredníctvom ZOOM meeting) 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Mgr. Roman Futo, Ing. Ernest Huska, Bc. Adam Sarlós, 

Mgr. Matej Kotian, Mgr. Ján Káľavský, Ing. Gabriela Fulová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, 

Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Miroslav Dragun 

Ospravedlnení: MUDr. Iveta Plšeková 

Neprítomní:  

Hostia: Mgr. Mário Turan – poverený vedením finančného oddelenia, Ing. arch. Štefan 

Hasička – vedúci referátu územného rozvoja a GIS, Ing. Andrea Garanová – poverená 

vedením oddelenia školstva, Mgr. Anna Sonneková – oddelenie školstva, kancelária starostu a 

prednostu 

Trvanie: od 17:00 do 17:38 

 

PROGRAM:  

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom 

poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2021 

zo dňa ... ... 2021 k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava 

5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom do roku 

2024 

6. Preventívne opatrenia s cieľom zamedziť opätovnému vzniku nelegálnych skládok 

(informačný materiál) 

7. Rôzne 

 

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

Natália Podhorná privítala členov komisie a prešlo sa k rokovaniu. 

 

 

*z dôvodu úvodnej neuznášaniaschopnosti komisie sa začalo bodom 2. 

 



BOD 2 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
Materiál prezentoval vedúci referátu územného rozvoja a GIS p. Hasička.  

 

17:07 sa pripojil člen komisie p. Huska (komisia sa stala uznášaniaschopnou). 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 7 

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

VZN bolo prijaté. 

 

**pokračovalo podľa pôvodnej pozvánky zasadnutia komisie 

 

 

BOD 1 - Schválenie programu zasadnutia  

Hlasovanie:  

Prítomných: 7 

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Program bol schválený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie 

 

Z dôvodu technických problémov predmetný materiál prezentovala členka komisie p. 

Fulová. Poverená vedením oddelenia školstva p. Garanová a p. Sonneková (oddelenie 

školstva) boli k dispozícii na hlasitom odposluchu a cez chat.  

  

Prítomných: 7 

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

VZN bolo prijaté. 

 

 

BOD 4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

..../2021 zo dňa ... ... 2021 k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 

Bratislava 

 

Z dôvodu technických problémov predmetný materiál prezentovala členka komisie p. 

Fulová. Poverená vedením oddelenia školstva p. Garanová a p. Sonneková (oddelenie 

školstva) boli k dispozícii na hlasitom odposluchu a cez chat.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 7 

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

VZN bolo prijaté. 

 

17:22 sa pripojila členka komisie p. Pätoprstá. 

 

 

 

 

 

 

 



BOD 5 – Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom 

do roku 2024 

 

Materiál prezentoval poverený vedením finančného oddelenia p. Turan. Deklaroval, že 

k rozpočtu budú prebiehať aj ďalšie stretnutia. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8 

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 0 

Návrh rozpočtu bol schválený.  

 

BOD 6 – Preventívne opatrenia s cieľom zamedziť opätovnému vzniku nelegálnych 

skládok (informačný materiál) 

 

Materiál uviedol tajomník komisie p. Kuruc s tým, že z dôvodu jeho finišovania bude poslaný 

členom komisie dodatočne. O predmetnom materiály sa preto nehlasovalo. 

 
 
 
BOD 5 – Rôzne 

 

17:32 sa pripojili členovia komisie p. Kotian, p. Kratochvílová a p. Sarlós. 

 

V tomto bode otvorila predsedníčka komisie p. Podhorná tému osadenia košov na drobný 

komunálny odpad a koše na psie exkrementy. V akom štádiu sú požiadavky. Kedy sa budú 

osádzať, plus súhrnné informácie pre členov komisie. 

 

Na záver poďakovala predsedníčka komisie Natália Podhorná všetkým členom komisie 

a hosťom za účasť. 

 

Zapísané dňa 25.11.2021                                                                   Mgr. Natália Podhorná 

Zapísal: Jakub Kuruc                                                                          predsedníčka komisie, v.r. 

 

 

  

 


