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Komisia dopravy, mobility a 

bezbariérovosti 

ZÁPISNICA 

z on-line zasadnutia dňa 27.4.2022 

Zasadnutie: 08.06.2022 o 16.00 h 

Prítomní: T. Palkovič, I. Halmo, M. Kozáková, M. Behúl, J. Chajdiak, M.Dait (prítomný neskôr)   

Neprítomní: O. Bohuslavova (ospravedlnená), E. Pätoprstá (ospravedlnená), T. Kratochvílová 

(ospravedlnená) 

Otvorenie, schválenie programu 

P. Tomáš Palkovič privítal na on-line zasadnutí prítomných členov komisie. Predstavil členom 

komisie návrh programu, o ktorom komisia následne hlasovala. 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o organizácii 
miestneho referenda (p. Neuschlová) 
 

3. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 
(p. Orságová) 
 

4. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 (p. Orságová) 

 
5. Žiadosť o prerokovanie zámeru rekonštrukcie Jantárovej cesty s dopadom na 

Jungmannovu ulicu v správe mestskej časti (p. Hasička) 

 
6. Rôzne 

 

 

K bodu 1: 

Uznesenie:  Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti – hlasovanie k otvoreniu a schváleniu 

programu. 

Hlasovanie: Prítomných: 6            Za: 6              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené komisia bola uznášaniaschopná.  

 
Do programu boli dodatočne zaradené 3 body: VZN o škôlke na Fedinovej, VZN o škôlke na Fialovej, 
Stanovisko k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o zákaze hazardných hier. Doplnenie do programu 
ako body 6, 7, 8. A bod rôzne sa presunie ako bod 9. 
Hlasovanie: Prítomných: 6            Za: 6              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené komisia bola uznášaniaschopná.  

Mestská časť 

BRATISLAVA-PETRŽALKA 
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K bodu 2: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o organizácii miestneho referenda (p. Neuschlová) 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o organizácii miestneho 
referenda (ďalej len „VZN“) je predkladaný na základe zákona NR SR č. 70/2018 Z. z. účinného od 
01.04.2018, ktorým sa novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ktorým vznikla povinnosť spracovania všeobecne záväzného nariadenia. Ide teda o prvú 
právnu úpravu. 
V roku 2018 po prijatí zákona NR SR č. 70/2018 Z. z. účinného od 01.04.2018, ktorým sa novelizuje 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa začal v rámci Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestny úrad“) spracovávať návrh VZN, avšak 
nakoniec sa nepredložil na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
(ďalej len „miestne zastupiteľstvo“). Dňa 27.04.2022 obdržal miestny úrad žiadosť Okresnej 
prokuratúry Bratislava V o poskytnutie súčinnosti v súvislosti s previerkou stavu zákonnosti tzv. 
obligatórnych všeobecne záväzných nariadení obcí (mestských častí) prijatých vo veciach územnej 
samosprávy podľa § 4 ods. 5 písm. a) body 1. až 5. zákona o obecnom zriadení. 
Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov žiadali 
mestskú časť, aby na Okresnú prokuratúru Bratislava V oznámila, či prijala všeobecne záväzné 
nariadenie vo veciach územnej samosprávy podľa § 4 ods. 5 písm. a) bodu 4. zákona o obecnom 
zriadení, ktorým ustanovila podrobnosti o organizácii miestneho referenda. 
 
Dňa 04.05.2022 sme Okresnej prokuratúre Bratislava V oznámili, že mestská časť Bratislava- 
Petržalka (ďalej len „mestská časť“) dané VZN neprijala a že VZN bude bezodkladne prijaté, a to na 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva naplánovaného na 28.06.2022 tak, aby boli dodržané zákonné 
náležitosti vrátane lehoty na vyvesenie VZN pred rokovaním zastupiteľstva a lehoty na uplatňovanie 
pripomienok podľa zákona o obecnom zriadení. 
Na 1 okrsok bude pripadať na 2000 obyvateľov, obyvatelia budú informovaní. Trvanie bude od 7:00 do 
22:00 hod. 
 
 
Uznesenie:  Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti berie na vedomie predkladaný materiál 

a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál 

schváliť. 

Hlasovanie: Prítomných: 6            Za: 6              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 3: Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za 
rok 2021 (p. Orságová) 

 
Komisii bol predstavený materiál o záverečnom účte a finančnom hospodárení za rok 2021. Celkové 
príjmy boli plnené na 101,76 % vďaka podielu na výnose z príjmom FO a podielu na výnose z dane 
z nehnuteľností. 
Na prerozdelenie do fondov ostalo 5 648 993,86 € navrhovaných na prerozdelenie: 
- Do konta zelene 2371,21€ v zmysle zákona č. 543 na výsadbu zelene 
- Zvyšnú čiastku previesť do rezervného fondu MČ Petržalka 
 
Po celkovom informovaní komisie o záverečnom účte a finančnom usporiadaní MČ Bratislava- 
Petržalka komisia hlasovala o nasledovnom uznesení. 
 
Uznesenie:  Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti berie na vedomie predkladaný materiál 

a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál 

schváliť. 

Hlasovanie: Prítomných: 6            Za: 6              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 4: Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 (p. 
Orságová) 

 
Pani Orságová predniesla komisii informáciu o návrhu úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava- 
Petržalka na rok 2022 nasledovne: 
 

- zvýšenie bežných príjmov o 1 626 443 €, z toho podiel na dani z príjmov fyzických osôb 
o 1 376 443 €, podiel na dani z nehnuteľností o 250 000 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 1 626 443 €, z toho prog. 2.2 Úrad ako podpora o 20 000 € 
prog. 5.1.1 Materské školy o 1 094 000 € 
prog. 5.5 Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ o 178 550 € 
prog. 5.6 Školské stravovanie v ZŠ o 297 893 € 
prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 14 000 € 
prog. 10.6.1 Zariadenia sociálnych služieb o 22 000 € 

- zvýšenie príjmových finančných operácií o 4 058 000 € 
z toho prevod prostriedkov z rezervného fondu o 4 058 000 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 058 000 € 
z toho prog. 1.1 Výkon funkcie poslancov o 110 000 € 
prog. 4.1.1 Miestne komunikácie a chodníky o 200 000 € 
prog. 5.3.1 Projekt Zlepšenie technic. stavu budov o 1 867 000 € 
prog. 5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ o 218 000 € 
prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 210 000 € 
prog. 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry o 500 000 € 
prog. 7.1 Starostlivosť o zeleň o 138 000 € 
prog. 7.3.1 Údržba a čistota verej. priestranstiev o 590 000 € 
prog. 9.3 Obnova a údržba majetku o 225 000  
 

Uznesenie:  Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti berie na vedomie predkladaný materiál 

a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka materiál 

schváliť vo všetkých navrhovaných bodoch. 

Hlasovanie: Prítomných: 6            Za: 5              Proti: 0             Zdržal sa: 1         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 5: Žiadosť o prerokovanie zámeru rekonštrukcie Jantárovej cesty s dopadom na 
Jungmannovu ulicu v správe mestskej časti (p. Hasička) 

 
 
Pán Hasička požiadal o konzultáciu ohľadne rekonštrukcie Jantárovej cesty, ktoré sú súbežnou 
investíciou pri realizácii električky. Problematický je úsek medzi Bosákovou a Rusovskou cestou, kde 
je zasypané parkovisko. Ak by sa predmetné parkovisko odsypalo, možno by to vyriešilo problém 
s parkovaním na Jungmannovej. Navrhované riešenie pri realizácii investície rekonštrukcie je 
vybudovať štvorprúdovú cestu, kde sa nepočíta s odsypaním parkoviska. Pán Hasička požaduje názor 
Komisie. 
P. Palkovič sa vyjadril, že pre neho dvojprúdová cesta stačí, navrhované riešenie štvorprúdovky je 
podľa neho zbytočné. Dotazoval sa aj ako budú riešené chodníky, na čo pán Hasička povedal, že 
v predmetnom území sú dva zjazdy z terasového domu na Jungmannovej a mal by tu byť vybudovaný 
chodník pre peších. 
P. Dait sa dotazoval na prechod pre chodcov, či sa chystá rekonštrukcia , lebo je bezbariérový len 
z jednej strany. Pán Hasička potvrdil, že bude vyriešená  bezberiérovosť pri realizácii druhej etapy 
električky.  
P. Kozáková poznamenala, že ak budú pripomienky k stanovisku tak ich vedia ešte zapracovať. 
P. Hasička poznamenal, že si vyžiada ďalšiu dokumentáciu ohľadne prechodu pre chodcov. 
Pán Palkovič teda zhrnul z debaty, že je dôležité si vyžiadať podklady, z ktorých by malo vyplývať 
prečo bol vybratý štvorpruh, rovnako ohľadne debarierizácie priechodu prechodcov. A tretí o ktorom 
by chcel dať hlasovať či ísť cestou dvoj pruhu, alebo štvorpruhu.    
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Uznesenie:  Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti odporúča realizovať úsek medzi 

Bosákovou a Rusovskou cestou v profile dvoch jazdných pruhov. 

Hlasovanie: Prítomných: 5            Za: 3              Proti: 1             Zdržal sa: 1         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. Komisia nebola uznášaniaschopná. 

K bodu 6: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k 
zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava  

 
Bod bol prerokovaný bez diskusie. 
 
Uznesenie:  Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti berie na vedomie predkladaný materiál a 

odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál 

schváliť. 

Hlasovanie: Prítomných: 5            Za: 5              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. Komisia nebola uznášaniaschopná. 

K bodu 7: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka k 
zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava 

 
Bod bol prerokovaný bez diskusie. 
 
Uznesenie:  Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti berie na vedomie predkladaný materiál a 

odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál 

schváliť. 

Hlasovanie: Prítomných: 5            Za: 5              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. Komisia nebola uznášaniaschopná. 

K bodu 8: Stanovisko k návrhu 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. 

 
Bod bol prerokovaný bez diskusie. 
 
Uznesenie:  Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti berie na vedomie predkladaný materiál a 

odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka schváliť návrh 

stanoviska. 

 

 

Hlasovanie: Prítomných: 5            Za: 5              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. Komisia nebola uznášaniaschopná. 

K bodu 8: Rôzne 
 
Diskusiu v bode rôzne otvoril p. Chajdiak, ohľadne prerokovania situácie na Tematínskej ulici 
a zriadeniu súkromnej školy Félix. P. Lučanič poznamenal, že prebehlo krátke stretnutie medzi 
zriadovateľom a pani vicestarostkou Jančokovou, kde bola zo strany zriadovateľa navrhnutá úprava 
dopravy a parkovania v blízkosti predmetnej škôly. Oba návrhy boli komisii preposlané a ukázané, oba 
koncepty sú proti navrhovanému POD, ktoré realizuje mestská časť v zmysle parkovacej politiky 
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a parkovacej zóny. P. Lučanič poznamenal, že by na predmetných miestach, ktoré by vybudovali, mali 
preferenciu zamestnanci školy do 17:00. So zriadovateľom by sme sa na MiÚ mali vo štvrtok 
16.6.2022 stretnúť a jednotlivé návrhy ako aj projekt zo strany mestskej časti by mali byť 
prediskutované. 
 
Bod rôzne prebehol bez uznesenia.  

 

 

 

Zapísal: Mgr. Ivan Lučanič, tajomník komisie 

Schválil: Mgr.Tomáš Palkovič, predseda komisie 


