
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 03.02.2022 

(komisia realizovaná on-line prostredníctvom Zoom meeting) 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Miroslav Dragun, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Tatiana 

Kratochvílová, Mgr. Roman Futo, Ing. Ernest Huska, Mgr. Ján Káľavský, Mgr. Matej Kotian, 

Bc. Adam Sarlós 

Ospravedlnení: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

Neprítomní: PhDr. Ľudmila Farkašovská, MUDr. Iveta Plšeková 

Hostia: Mgr. Anna Sonneková, Mgr, Soňa Chanečková, Ing. Andrea Jendeková, Mgr. art. 

Monika Tereková 

Trvanie: od 17:35 do 18:06 

PROGRAM: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

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

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 mestskej časti Bratislava-Petržalka  

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

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

6/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby  

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

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a 

príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

5. Štatút „Osobnosť Petržalky“ 

 

6. 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: 8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Program bol schválený. 

BOD 2 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

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

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

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 

18/2019 a č. 4/2021 predstavila pani Sonneková z oddelenia školstva.  

 

17:39 sa pripojil pán Miroslav Dragun. 

 

K predmetnému bodu neboli otázky. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh VZN bol schválený. 

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

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby 

v znení  Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2021 zo dňa 09. februára 2021 

 

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

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 

23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  Všeobecného 

záväzného nariadenia  č. 1/2021 zo dňa 09. februára 2021 predstavila pani Chranečková zo 



Strediska sociálnych služieb Petržalka. 

 

K predmetnému návrhu neboli žiadne otázky. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Návrh VZN bol schválený. 

BOD 4 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

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

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. 

septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 

predstavila pani Jendeková z referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností.  

 

K predmetnému bodu neboli otázky. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh VZN bol schválený. 

 

 



BOD 5 – Štatút „Osobnosť Petržalky“ 

 

Bod 5, štatút „Osobnosť Petržalky“, uviedla pani Tereková z referátu kultúry a športu. 

Pán Ernest Huska sa vyjadril k návrhu, že by skôr preferoval, aby o osobnosti Petržalky 

hlasovala komisia zložená z radov poslancov a ostatných členov a nie občania, pričom vyjadril 

miernu obavu z hlasovacieho procesu. Pani Tereková pánovi Huskovi vyvrátila obavu 

ohľadom hlasovania verejnosti, vysvetlila, že verejnosť bude hlasovať len z vybraných 

uchádzačov, pričom sa jedná viac menej o motivovanie ľudí. Pán Huska v diskusii uviedol, že 

by uvítal, aby sa vytvorila ešte jedna kategória „Čestný občan Petržalky“. Získať by ju mohol 

občan, ktorý nie je z Petržalky, ale mal isté zásluhy v rámci mestskej časti. Maximálne však 

jedna osoba ročne. 

Pani Podhorná a pani Tereková vyjadrili súhlas s vytvorením novej kategórie a sú s ňou 

stotožnené. 

Pán Sarlós taktiež vyjadril kladné stanovisko k štatútu s návrhom, aby poslanci, ktorý chcú 

získať mandát nemali možnosť získať túto cenu, pretože by to nebolo úplne vhodné. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

Štatút bol zobratý na vedomie 

BOD 6 – Rôzne 

Člen komisie Ernest Huska by sa chcel informovať ohľadom žiadosti o výrub 168 stromov 

a 34 kríkových skupín z dôvodu pripravovanej líniovej stavby: „Nosný systém MHD 2. Časť 

Bosákova – Janíkov dvor“. Žiadosť bola doručená MČ Bratislava-Petržalka dňa 23.12.2021, 

žiadateľom výrubu je Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré zastupuje METRO Bratislava a.s.. 

Pani Kratochvíľová vysvetľuje, že predmetné výrubové konanie bolo doplnené podrobnejšou 

projektovou dokumentáciou a výrub bol odôvodnený vyšším stupňom prípravy projektu, kde 

boli podrobnejšie uvedené požiadavky žiadateľa. Pričom boli všetky zákonné náležitosti 

splnené.   

Pani Kratochvíľová vyjadrila znepokojenie ohľadom dlhodobo zanedbanej údržby trávnikov 

a komunikácií.  

V závere rokovania pán Adam Sarlós mal niekoľko otázok ohľadom Šrobárovho a Nobelovho 

námestia, ktoré spracuje a dodatočne zašle e-mailom.  

 

Predsedníčka komisie Natália Podhorná na záver poďakovala všetkým členom a hosťom za 

účasť, čím ukončila zasadnutie. 

Zapísané dňa 03.02.2021      Mgr. Natália Podhorná 

Zapísal: Ing. Terézia Mesíčková     predsedníčka komisie, v.r. 


