
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. časť 

zo dňa 25. apríla 2017 
 

(č. 296 - 313) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 1. časti  

18. zasadnutia prerokovali: 
 

1. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 3387 pre MIKOSTAR, spol. s r. o. 

2. Vyhovenie požiadavkám občanov z petície proti parkovisku na námestí pred 

Daňovým úradom a zeleni na Ševčenkovej 25 - 29 

3. Správu o stave verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

za rok 2016 

4. Rozšírenie kapacity materských škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

5. Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy 

za rok 2016 

6. Návrh na premenovanie Starhradskej ulice na ulicu Ladislava Chudíka 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

7. Kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 3. 2017 

8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy (procesné opatrovníctvo) 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

11. Návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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12. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – objektu ŠH Prokofievova 

pre Romana Šuláka a manželku 

13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – objektov na Medveďovej  

č. 2 a 4 pre OZ Brána do života, Medveďovej 4, Bratislava 

14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

15. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v PDI na Ambroseho č. 1a, 

Bratislava pre ALINO, s.r.o. 

16. Návrh predĺženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome Gercenova  

8/H, Bratislava pre OZ OKRAJ 
17. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík, vodácky klub 

 

Materiál stiahnutý z rokovania: 

Návrh na začatie obstarávania Územného plánu zóny „Sad J. Kráľa“ 

---------- 

 

1. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 3387 pre MIKOSTAR, spol. s r. o. 

 

Uznesenie č. 296 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1.  žiada  
 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby ako štatutár obce využil všetky 

dostupné prostriedky, ktoré mu vyplývajú zo stavebného zákona a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov, aby zamedzil ďalšej stavebnej činnosti a zabezpečil 

stav, ktorý bol v predmetnej lokalite k 28.2.2017 
 

2.  neschvaľuje  
 

návrh poslankyne M. Makovníkovej Mosnej o vyvodenie zodpovednosti za vývoj vo 

veci stavby na pozemku parc. č. 3387 k.ú. Petržalka a to odvolanie vedúcej stavebného 

oddelenia 
 

3.  neschvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku 

parc. č. 3387 vo výmere 170 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, zapísané na LV č. 

1748, pre žiadateľa MIKOSTAR, spol. s r.o., Klincová 35, 82 108 Bratislava, IČO: 

50 317 814, za účelom umiestnenia stacionárneho zásobníka na tekutý dusík 

a vybudovanie parkovacích státí, na dobu 10 rokov, za cenu 1,00 €/m
2
/rok celkovo 

170,00 €/rok. 

---------- 

 

2. Vyhovenie požiadavkám občanov z petície proti parkovisku na námestí pred 

Daňovým úradom a zeleni na Ševčenkovej 25 – 29 

 

Uznesenie č. 297 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. podporuje  
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požiadavky obyvateľov Ševčenkovej 25-27, v Petržalke spísanej v petícii doručenej 

úradu 5. 4. 2017 
 

2. žiada  
 

starostu, 

A. aby zrušil zámer vybudovať parkovisko na námestí so zeleňou pred Daňovým 

úradom na Ševčenkovej a zrušil  zámer vybudovať kolmé parkovisko na 

jestvujúcej zeleni pred domami Ševčenkova 25-29.  

B. realizovať len tú časť projektu „Doprava“, označenú ako P/1, kde je zámer 

parkovania a chodník pre peších na vodopriepustných dlaždiciach na zeleni po 

celej dĺžke cesty od UPC po garážový dom na Ševčenkovej na zvýšenie 

bezpečnosti pre autá a chodcov  v tejto časti úseku cesty. 

C. realizovať úpravu námestia pred Daňovým úradom na Ševčenkovej ulici, a to 

skvalitnením životného prostredia a dosadením vzrastlých stromov a ochrannej 

zelene. 

       Termín plnenia: bezodkladne 

---------- 

 

3. Správa o stave verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

za rok 2016 

 

Uznesenie č. 298 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
 

Správu o stave verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016. 

---------- 

 

5.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy 

za rok 2016 

 

Uznesenie č. 300 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Petržalka za obdobie 

od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. 

---------- 

 

6. Návrh na premenovanie Starhradskej ulice na ulicu Ladislava Chudíka 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 301 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
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návrh na premenovanie Starhradskej ulice na ulicu Ladislava Chudíka v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.  

---------- 

 

7. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 3. 2017 

 

Uznesenie č. 302 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 3. 2017. 

---------- 

 

8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy (procesné opatrovníctvo) 

 

Uznesenie č. 303 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  

Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a to vo veci 

pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu 

procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného 

mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.  

---------- 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

 

Uznesenie č. 304 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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

dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení neskorších predpisov. 

---------- 
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10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Uznesenie č. 305 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 

z 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

11. Návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 306 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1.  schvaľuje  
 

vytvorenie mimorozpočtového Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

2. berie na vedomie  
 

Návrh Štatútu Fondu rozvoja 
 

3. žiada  
 

starostu a predsedov poslaneckých klubov 

spracovať návrh na zloženie rady Fondu a dopracovať Štatút Fondu rozvoja 

a predložiť ho na schválenie na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

12. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – objektu ŠH Prokofievova 

pre Romana Šuláka a manželku 

 

Uznesenie č. 307 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1) s c h v a ľ u j e  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predĺženie prenájmu 

objektu ŠH Prokofievova, postaveného na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3425, 

súpisné číslo 998, zapísaného na LV č. 1748, pre žiadateľa Romana Šuláka 

a manželku Evu, Tupolevova 14, 851 01 Bratislava za účelom ďalšieho 

prevádzkovania športovej haly do 30.07.2018, za cenu 3 836,00 € ročne. 
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 Zmluva o nájme objektu bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

2) ž i a d a 
 

Športové zariadenia Petržalky, aby pripravili a predložili  

a) návrh riešenia ďalšieho využitia haly, či už interným, alebo externým spôsobom na 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva v septembri 2017. Návrh by mal obsahovať aj 

finančnú predpokladanú kalkuláciu nevyhnutnej celkovej rekonštrukcie daného 

objektu. 

b) zoznam všetkých klubov a subjektov, ako i odhad osôb využívajúcich športovú 

halu za rok 2016. 

---------- 

 

13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – objektov na Medveďovej  

č. 2 a 4 pre OZ Brána do života, Medveďovej 4, Bratislava 

 

Uznesenie č. 308 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predĺženie prenájmu 

objektov: 

- Medveďovej 2, súpisné číslo 1578, nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 599 o výmere 770 m
2
 k.ú. Petržalka 

- Medveďovej 4, súpisné číslo 1579, nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 597 o výmere 770 m
2  

k.ú. Petržalka a prislúchajúcich pozemkov: 

- registra „C“ KN – záhrada parc. č. 600 o výmere 3 340 m
2
,  

- registra „C“ KN – záhrada parc. č. 598 o výmere 3 456 m
2
,   

zapísané na LV číslo 2159, pre žiadateľa Občianske združenie Brána do života, 

Medveďovej 4, 851 04 Bratislava, za účelom prevádzkovania krízového centra pre 

ženy a krízového strediska pre mladých dospelých, na dobu určitú - 15 rokov do roku 

2032, za symbolickú cenu 1 € ročne.  
 

Predmetom nájmu nie sú byty, ktoré sú súčasťou objektov Medveďovej 2, 4. 
 

V prípade, že do konca roka 2019 nebude žiadateľovi poskytnutá dotácia, uznesenie 

stratí platnosť a bude platiť pôvodný termín nájmu t.j. 28.02.2021. 
 

Zmluva o nájme objektov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

---------- 

 

14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 

Uznesenie č. 309 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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schvaľuje  
 

poskytnutie dotácií na základe odporúčania odborných komisií: 
 

1. NO DEPAUL Slovensko na zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v sume 

3 500,- € 

2. OZ Ulita na zabezpečenie chodu Komunitného centra Kopčany v sume 2 000,- € 

3. FO Tomáš Mateovič - KOVMAT na 7. Narodeniny Deafclub-u v sume 300,- € 

4. OZ Domov pre každého na projekt „Domov pre každého 2017“ v sume 4 688,- € 

5. OZ Odyseus na výkon terénnej sociálnej práce „Chráň sa sám“ v sume 1 900,- € 

6. Slovenský červený kríž na projekt „Už aj ja viem pomôcť“ v sume 600,- € 

7. OZ Pro museum na projekt „V koži žiaka z minulosti“ v sume 1 000,- € 

8. Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka na projekt „Dopravné ihrisko“ 

v sume  2 459,- € 

9. Zväz potápačov Slovenska na prípravu „16. majstrovstvá sveta a 9. otvorené 

majstrovstvá Európy juniorov v orientačnom potápaní“ v sume 2 000,- €  

10. OZ Petržalčanka na projekt „Petržalčanka 2017“ v sume 4 450,- € 

11. OZ Komorná opera Bratislava na projekt „Opera Rita“ v sume 2 670,- € 

12. Viva Musica! Agency, s.r.o. na projekt „Hudba v sade“ v sume 1 780,- € 

13. OZ Lúčka na reparácie a šitie krojov v sume 4 450,- € 

14. OZ Poleno na materiálno-technické zabezpečenie súboru v sume 890,- € 

15. OZ Múzeum petržalského opevnenia na projekt „Mobilizácia 2017“ v sume  

1 780,- € 

16. OZ Hájenka na projekt „Cirkus Hájenka už 30 rokov“ v sume 5 340,- € 

17. OZ Art Design project na projekt „Cestou – necestou“ v sume 890,- € 

18. OZ Klub modernej gymnastiky Danubia na podporu činnosti klubu modernej 

gymnastiky v sume 1 500,- € 

19. OZ Jokerit na podporu hokejbalu v sume 1 000,- € 

20. OZ Hockey club Petržalka 2010 na prenájom ľadovej plochy v sume 5 000,- € 

21. OZ ŠK Slovan – šachový klub na podporu šachového klubu v sume 500,- € 

22. OZ MŠK Iskra Petržalka na podporu činnosti klubu v sume 5 000,- € 

23. OZ Basketbalový klub Petržalka na zabezpečenie činnosti klubu v sume 1 000,- € 

24. OZ ŠŠK B.S.C. Bratislava na podporu športovej činnosti detí a mládeže 

v sume 2 800,- €  

25. OZ FC Petržalka akadémia na podporu mládežníckeho futbalu v sume 8 000,- €  

26. OZ Beh si ty na projekt „Run fest Petržalka“ v sume 1 700,- € 

27. OZ Športový klub polície na podporu hádzanárskeho oddielu v sume 1 500,- € 

28. OZ Spoločnosť priateľov športu na prípravu a realizáciu športovo-kultúrneho 

tábora v sume 300,- € 

29. OZ Octopus – spolok ochrancov vody na nákup nafukovacieho motorového člnu 

v sume 4 000,- € 

30. OZ Domka na projekt „Revitalizácia parku“ v sume 1 000,- € 

31. Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa na revitalizáciu školského dvora v sume 

1 000,- €. 

---------- 
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15. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v Pavilóne detských 

ihrísk na Ambroseho č. 1a, Bratislava pre ALINO, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 310 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov – 

v Pavilóne detských ihrísk na Ambroseho 1a, súp. č. 2400 v Bratislave-Petržalke, 

o výmere 107,32 m
2
, na pozemku parc.č.1255 a parc.č.1256 zapísaných na LV 

č.1748 v k.ú. Petržalka pre ALINO s.r.o., Jantárová 6, 851 10 Bratislava, IČO: 

46 708 359, za účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia na dobu určitú od 

01.06.2017 do 31.05.2022 za cenu 89,00 €/m
2
/rok, celkovo za 9 551,48 €/rok. 

 Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

---------- 

 

16. Návrh predĺženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome Gercenova  

8/H, Bratislava pre OZ OKRAJ 

 

Uznesenie č. 311 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových 

priestorov v polyfunkčnom dome na Gercenovej č. 8/H, 851 01 Bratislava s celkovou 

výmerou 81,36 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3453, pre žiadateľa 

Občianske združenie OKRAJ, IČO: 42 260 418, Gercenova 8/H, 851 01 Bratislava, 

na dobu určitú od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2022, za cenu 1,20 €/rok.   

---------- 

 

17. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 5229/1, 5229/2, 5229/3, 5229/4  

pre Dunajklub Kamzík, vodácky klub 

 

Uznesenie č. 312 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerušuje  
 

rokovanie o prenájme časti pozemkov parc. č. 5229/1, 5229/2, 5229/3, 5229/4 pre 

žiadateľa Dunajklub Kamzík, vodácky klub.  

---------- 
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18. Uznesenie č. 313 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerušuje  
 

18.rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 
 

 

 

 

Vladimír Bajan  

      starosta 

 

 

 

Uznesenie č. 299 z 25.4.2017 starosta nepodpísal v súlade s § 13 ods. 6 zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

 

4. Rozšírenie kapacity materských škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 299 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  schvaľuje  
 

zámer nadobudnutia stavby kúpou alebo prenájmom na Znievskej ulici súp. číslo 

3235, situovanej na pozemku parc. č. 1948 v k.ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302, vo 

vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) za kúpnu cenu 1€  

s podmienkou, že mestská časť Bratislava-Petržalka bude budovu využívať na 

materskú alebo základnú školu, komunitné centrum, denný stacionár alebo zariadenie 

pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, verejný park alebo inú 

verejnoprospešnú funkciu a bude súhlasiť s predkupným právom voči BSK 
 

B. žiada  
 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby 

1. na základe vyššie uvedeného bodu začal rokovať s BSK o podmienkach prevodu 

alebo prenájmu nehnuteľnosti na Znievskej ulici, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja pre účely uvedené v bode A 

2. začal rokovanie s predsedom BSK o dotácii pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja pre účely riešenia havarijného 

stavu budovy na Znievskej ul. súp. č. 3235 a výsledok rokovania predložil na 

najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

         Termín: bezodkladne 

---------- 

 

 


