
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 14.10.2021 

(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 

Ospravedlnení:  

Neprítomní: MUDr. Iveta Plšeková, Miroslav Dragun 

Hostia: Mgr. Mário Turan – poverený vedením finančného oddelenia, Mgr. Alžbeta Broszová 

– vedúca referátu správy miestneho majetku, Ing. arch. Štefan Hasička – vedúci referátu 

územného rozvoja a GIS, PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková – poverená vedením 

oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy, Ing. Lenka Milincká – vedúca 

referátu čistoty a poriadku 

Trvanie: od 17:30 do 18:23 

 

PROGRAM:  

1. Schválenie programu zasadnutia 

 

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

výdavkov čerpaných z úveru 

3.   

4. Stanovisko k výstavbe PETRŽALKA CITY pri Chorvátskom ramene 

5. Informatívna správa k výrubom inváznych drevín na území Petržalky (informačný 

materiál) 

6. Hodnotiaca správa k nelegálnym skládkam (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. 

 

 

 

 

 



 

BOD 1 - Schválenie programu zasadnutia  

Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 9 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Program bol schválený. 

 

   

BOD 2 – Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a 

schválenie výdavkov čerpaných z úveru 

 
Materiál prezentoval poverený vedením finančného oddelenia p. Turan. Otázky na vedúceho 

oddelenia mala členka komisie p. Kratochvílová ohľadom financií k chodníkom a dvom 

cyklotrasám. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 5 

Návrh úpravy rozpočtu neprešiel. 

 

17:51 sa pripojil člen komisie p. Huska. 

 

 

 

BOD 3 – Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici 

Haanova  

 

Predmetný materiál prezentovala vedúca referátu správy miestneho majetku p. Broszová. 

  

Prítomných: 9 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 



BOD 4 – Stanovisko k výstavbe PETRŽALKA CITY pri Chorvátskom ramene 

 

Úvodné slovo si zobrala členka komisie p. Pätoprstá. Upozornila, že tento bod bol 

prerokovaný aj na komisii územného plánu, výstavby a rozvoja. Na predmetnej komisii bolo 

prijaté stanovisko s pripomienkami. Tieto pripomienky navrhli p. Pätoprstá a predsedníčka 

komisie p. Podhorná zapracovať aj pre stanovisko komisie životného prostredia a verejného 

poriadku. 

 

Ďalej sa k návrhu vyjadruje vedúci referátu územného rozvoja a GIS p. Hasička, ktorý 

uvádza platnosť s predpismi.  

 

Členky komisie p. Kratochvílová, p. Fulová a p. Pätoprstá diskutujú o nesúladoch pri 

komunikácii, ktorá by mala konkurovať električkovej dopravy, petícii a výstavbe. Hlavne pri 

priebežnej ceste. 

Ďalej sa diskutuje o nesúlade a nespĺňaní nájomnej zmluvy.  

Člen komisie p. Káľavský, že pre okolité vtáctvo tam hrozí tvorba nárazového priestoru.  

 

18:10 sa odpojil člen komisie p. Sarlós 
 
Členky komisie p. Farkašovská a p. Kratochvílová deklarujú, že sa zdržia nakoľko nie je 

stopercentná istota, či je projekt v nesúlade so s platnou zmluvou s hl. mestom. Predsedníčka 

komisie p. Podhorná sa zdržiava z dôvodu viacerých výhrad, investičný zámer  nerešpektuje 

prijate stanovisko MČ Bratislava-Petržalka k CRO a ani architektonickú štúdiu p. prof. 

Kováča. možných pripomienok komisie k navrhovaným objektom a z dôvodu vzniku 

komunikácie podľa investora. 

 

Členovia komisie sa zhodli, že neschválením vyjadrujú nesúhlasné stanovisko k projektu 

s tým, že projekt by mal prijať nasledovné pripomienky komisie. 

 

Komisia neodporúča súhlasiť s investičným zámerom PETRŽALKA CITY - I. etapa, 

Jantárová cesta. Súhlasiť jedine za predpokladu rešpektovania nasledovných pripomienok: 

 
1. Zmeniť poradie etáp výstavby tak, aby boli 1. a 5. etapa realizované spoločne ako prvé a až 

potom spoločne 2. a 4. etapa.  

2. Komisia dostane na posúdenie vizualizáciu priestorovej a objemovej štúdie celého 

územia (napr. 3D axonometriu, model a podobne.).  

3. Obslužná komunikácia k tejto etape nebude prechádzať námestím (plynulý prejazd budú 

mať zabezpečený len bezpečnostné zložky, hasiči, záchranky atď.).  

4. Bude jasne definovaná starostlivosť o parky a zeleň.  

5. Budú presne a jasne definované cyklotrasy a ich doplnenie o priečne úseky. 

6. Eliminovať prípadné prvky, ktoré môžu predstavovať ohrozenie pre miestne vtáctvo 

prostredníctvom potenciálnej nárazovej plochy. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 0 

Proti: 5  



Zdržal sa: 4 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

18:15 sa odpojila členka komisie p. Fulová 

 

BOD 5 – Informatívna správa k výrubom inváznych drevín na území Petržalky 

(informačný materiál) 

 

Materiál prezentoval tajomník komisie p. Kuruc. Diskusia k materiálu smerovala prevažne 

k výskumu ohľadom vhodných environmentálnych metód pri odstraňovaní inváznych 

drevín. Zároveň sa diskutovalo aj o sledovaní ďalších inváznych druhov, ktoré zatiaľ 

nepatria v mestskej časti medzi najrozšírenejšie.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Materiál bol zobraný vedomie. 

 

BOD 6 – Hodnotiaca správa k nelegálnym skládkam (informačný materiál)  

 

Materiál uviedla vedúca referátu čistoty a poriadku p. Milincká. Oproti pôvodnému návrhu sa 

znížila suma potrebná na vynaloženie sanáciu nelegálnych skládok a preznačenie rizikových 

lokalít 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8 

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 14.10.2021                                                                   Mgr. Natália Podhorná 

Zapísal: Jakub Kuruc                                                                          predsedníčka komisie, v.r. 

 

 

  

 


