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Komisia životného prostredia 

a verejného poriadku 

ZÁPISNICA 

z prezenčného  zasadnutia dňa 09.06.2022 

Zasadnutie: 09.06.2022 o 17 00 hod 

Prítomní:  Natália Podhorná, predsedníčka komisie 

   Gabriela Fulová, Roman Futo, Ernest Húska, Ján Kaľavský, Matej Kotian, Elena    

                         Pätoprstá, ktorá sa pripojila k rokovaniu komisie od bodu č.3. 

Ospravedlnení: Ľudmila Farkašovská, Tatiana Kratochvílová, Adam Sarlos, Jakub Kuruc 

 

Neprítomní: Iveta Plšeková 

Otvorenie, schválenie programu 

Predsedníčka komisie p. Podhorná privítala na prezenčnom  zasadnutí prítomných členov 

komisie a skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Predstavila členom komisie novú 

tajomníčku, Evu Štefánikovú,  z organizačného referátu.  

Následne predniesla návrh programu, o ktorom komisia hlasovala. 

Program: 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo 
dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č..../2022 zo dňa 
... .../2022 k zriadeniu  Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava 
 
 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo dňa 
..... o organizácii miestneho referenda 
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, 
o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 
 
 

5. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 
 

6. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 
 

7. Zastavenie výstavby električkovej trate 
 
 

8. Rôzne.  
 
Uznesenie: Komisia životného prostredia a verejného poriadku schválila program rokovania spolu 

s doplneným bodom p. Húsku, ktorý bol zaradený ako bod č. 7. Bod Rôzne bol posunutý ako bod č. 8. 

Mestská časť 

BRATISLAVA-PETRŽALKA 
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Hlasovanie: Prítomných: 6            Za: 6              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

K bodu č. 1 a 2  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa 

... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č..../2022 zo dňa ... 

.../2022 k zriadeniu  Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava 

Za referát školstva prišla materiál odprezentovať pani Soneková, ktorá vysvetlila podmienky pre 

prijatie VZN pre MŠ Fedinova a Fialova. V prípade zriadenia MŠ Fedinova naša mestská časť 

požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zardenie zariadenia do siete škôl 

a školských zariadení s kapacitou 4 tried o celkovom počte 90 detí. 

V druhom materiály išlo o zaradenie MŠ Fialová 13 s kapacitou troch tried s počtom detí 68. 

O návrhoch sa hlasovalo samostatne, bez diskusie. 

Návrh uznesenia : 
1. Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka odporúča 

s c h v á l i ť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 o 

zriadení Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Návrh uznesenia : 

2. Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka odporúča 

s c h v á l i ť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 o 
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zriadení Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 

K bodu č. 3 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo dňa 

..... o organizácii miestneho referenda 

Informáciu k predmetnému VZN predniesla tajomníčka komisie p. Štefániková. Odôvodnila, prečo sa 

toto VZN predkladá až na konci volebného obdobia. Členov komisie oboznámila s podmienkami za 

akých sa môže miestne referendum konať. 

Návrh uznesenia : 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka odporúča 

s c h v á l i ť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo dňa ..... o organizácii 

miestneho referenda 

Hlasovanie: Prítomných: 7            Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

K bodu č. 4 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, o 
poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 
 
Predstúpila zástupkyňa sociálneho oddelenia p. Jana Guľová, ktorá informovala o potrebe schváliť 
príspevok na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku. Vzhľadom k tomu, že 
MČ pristupuje ku kúpe obedárov pre odoberateľov obeda, zvyšujú sa náklady s tým spojené cca 
o 5 000,-€. 
 

Návrh uznesenia : 
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Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka odporúča 

s c h v á l i ť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, o 
poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 
 
Hlasovanie: Prítomných: 7            Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

K bodu č. 5 

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 
 

Predkladaná správa, ktorú tlmočila p. Országová, vedúca referátu rozpočtu,  je vypracovaná na 
základe finančných výkazov k 31.12.2021 a podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení 
miestneho úradu. 

 
Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6), vyhodnotenie 

plnenia programového rozpočtu, súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti. 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Schváliť 

Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 bez výhrad. 

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 

prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 853 996,80 € a 

zostatok finančných operácií vo výške 6 403 999,90 €. 

2. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2021 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 853 996,80 € 
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a prevod zostatku finančných operácií zvýšený o bilanciu zábezpek vo výške 6 409 306,51 € 

znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2021 v sume  

2 614 309,45 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 5 646 622,65 

€ a do Konta zelene mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 2 371,21 €.  

3. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12. 

2021: vykázanú stratu vo výške 7 516,13 € zúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

p o t v r d z u j e 

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 

2021 podľa ich účelu 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

odborné stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

Hlasovanie: Prítomných: 7            Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

K bodu č. 6 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 

V návrhu p. Országová vysvetlila dôvody úpravy rozpočtu MČ. 

V diskusii vystúpila poslankyňa Pätoprstá, ktorá zdôraznila že niektoré veci nie sú riešené na 

požadovanej úrovni, upozornila .na skutočnosť, že vzhľadom k tomu, že starosta nedal spracovať 

potrebné štúdie k zmenám v oblasti centrálnej osi, magistrát nás zo zmien úplne vylúčil. Pokiaľ 

chceme niečo zmeniť, a toto bolo dohodnuté ešte v čase, keď bol starostom  p. Vtáčnik, je potrebné 

aby súčasný starosta vyvinul iniciatívu a tieto veci riešil. Veci, ktoré chceme chrániť, by sa dostali do 

územného plánu, keby starosta dal vypracovať aspoň 2 -3 štúdie, na čo, ako konštatovala, ho 

niekoľkokrát vyzývala a upozorňovala. 
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Následne bol predložený návrh uznesenia, tak ako ho spracovalo finančné oddelenie a pristúpilo sa 

k hlasovaniu.  

Pred hlasovaním zasadnutie opustila poslankyňa Fulová. 

Záver: Uznesenie bolo schválené Hlasovanie: Prítomných: 6            Za: 6              Proti: 0          

Zdržal sa: 0         Nehlasovali:0 

 

K bodu č.7.  

Zastavenie výstavby električkovej trate v lokalite Petržalky. 

Tento bod uviedol neposlanec, člen komisie, ktorý poukázal na devastačné dôsledky na životnom 

prostredí, z dôvodu pozastavenia výstavby električkovej trate. Oboznámil členov komisie so 

skutkovým stavom a poukázal na devastačné dôsledky flóry a fauny v lokalite, kde mali započaté 

práce pokračovať. 

Do diskusie sa pripojili i ďalší členovia komisie pp. Podhorná, Pätoprstá, Kaľavský, Kotian a žiadali, 

aby MČ Bratislava-Petržalka zistila, aká bude ďalšia postupnosť prác,  a s tým súvisiaca starostlivosť 

o celý koridor električky vo výstavbe, 

následne prijali uznesenie: 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka odporúča, aby 

a) starosta predložil listom stanovisko a žiadal v ňom primátora hlavného mesta, zabezpečiť 

koridor električky z hľadiska životného prostredia a ochrany zdravia občanov, 

b) zabezpečiť všetky stromy v dotknutej lokalite, ktoré sú ohrozené realizovanými výkopmi 

a horúčavami.   

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 



7 

 

 

K bodu 8: 

Rôzne 

Ako prvá vystúpila predsedníčka komisie, poslankyňa p. Podhorná, s tým, že občania sa jej ozývajú 
s požiadavkou, aby bola úľava na dani za psa v prípade, že tento má výcvik. S tým sa nestotožnili 
ostatní členovia komisie, nepovažujú takéto riešenie za dobré.  Žiadny výcvik totiž nezaručuje 100% 
poslušnosť psa a okrem toho každý majiteľ psa musí jednoducho rátať s tým, že starostlivosť oňho  si 
vyžaduje iste investície. Je to rovnaká daň,  ako napr. daň za nehnuteľnosť. Budujú sa z nej výbehy 
pre psov a taktiež obstarávajú vrecúška na exkrementy atd.  
 
Predsedníčka komisie ďalej  informovala, že v rámci Petržalky bola realizovaná deratizácia na 

hlodavce. Oznámila, aby sa v prípade potreby občania opätovne obrátili na MČ, pokiaľ problémy 

pretrvávajú a to prostredníctvom podnetov na starostu.  

Pán Húska upozornil, že problémy by sa mali riešiť systémovo, nie jednotlivo. 

Pán Kaľavský sa informoval, či nezaznamenali ostatní členovia podnet od občanov vo veci útokov 

vrán, ako je tomu v iných mestských častiach. Ostatní členovia komisie takýto poznatok 

nezaznamenali. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, bolo zasadnutie komisie ukončené o 19 13 hod. 

        Mgr. Natália Podhorná 

        predsedníčka komisie. 

Zapísala tajomníčka: JUDr. Eva Štefániková 
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