
 

 

 

 

 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

zo dňa 11. novembra 2008 

(273 – 290) 

---------- 
 
Kontrola správnosti zápisu prijatých uznesení z rokovania miestnej rady dňa 
14.10.2008 a z rokovania miestneho zastupiteľstva konaného dňa 28.10.2008 
_________________________________________________________________________ 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 
miestnej rady prijatých dňa 14.10.2008 a z rokovania miestneho zastupiteľstva prijatých 
dňa 28.10.2008. 

---------- 

 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 31.10.2008____________________________________________ 
 

Uznesenie č. 273 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie 
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 31.10.2008. 

---------- 
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2. Hodnotiaca správa z oblasti nakladania s odpadmi a z oblasti budovania 
kontajnerových stanovíšť__________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 274 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie 
„Hodnotiacu správu z oblasti nakladania s odpadmi a z oblasti budovania kontajnerových 
stanovíšť“ 

u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu 

1. Rokovať s hlavným mestom ohľadom prenájmu pozemkov pod novovybudovanými 
a existujúcimi kontajnerovými stanovišťami za nasledovných podmienok: prenájom na 
dobu 30 rokov za cenu 1,- Sk/m2/rok. 

  T: 30.12.2008 

2. Vypracovať zjednodušený spôsob vybavovania pre ohlásenie drobnej stavby a pre 
vydanie stavebného povolenia pre budovanie a rozšírenie kontajnerových stanovíšť. 

 T: 15.12.2008 

3. Vypracovať zjednodušený spôsob vybavovania pre ohlásenie drobnej stavby pri 
uzamykaní a zastrešovaní existujúcich kontajnerových stanovíšť. 

 T: 15.12.2008 

---------- 
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o zápise 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách____________ 
 

Uznesenie č. 275 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka uzniesť sa na Všeobecne 
záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka o zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základných školách. 

---------- 

 
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
za školskom  roku 2007/2008________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 276 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom 
roku 2007/2008. 

---------- 

 
5. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok roku 2008________________________________ 
 

Uznesenie č. 277 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie 
Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok roku 2008. 

---------- 

 
6. Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním bytu_____________________________________________ 
 

Uznesenie č. 278 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka neschváliť odpustenie 
poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu 
žiadateľom: 
p. Anne Gapčovej, M. Medveďovej 21, byt č. 36 
p. Daniele Vančovej, Markova 3, byt č. 38. 

---------- 

 
7. Návrh riešenia objektu na ul. Čapajevova č. 3 v Bratislave  

 

Uznesenie č. 279 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 
 

predložiť materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka v mesiaci decembri 2008 s doplnením o vyčíslenie nákladov na zabezpečenie 
objektu. 

---------- 
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8. Návrh obnovy a budovania ihrísk pre staršiu školskú mládež  - TEENPLACE 
 

Uznesenie č. 280 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť zoznam ihrísk pre 
staršiu školskú mládež určených na revitalizáciu s uvedením volebných obvodov podľa 
prílohy č. 1. 

---------- 

 
9. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti - pozemku pre žiadateľa Ing. Petra Ševčoviča, 

bytom Kežmarské nám. č. 7, Bratislava_______________________________________ 
 

Uznesenie č. 281 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

1. schváliť predaj nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 4281 o výmere 323 m2, druh 
pozemku – záhrada za cenu 3 000,- Sk/m2 pre žiadateľa Ing. Petra Ševčoviča, 
Kežmarské nám. č. 7, Bratislava 

2. uložiť prednostovi miestneho úradu zabezpečiť úhradu nájmu za predchádzajúce tri 
roky jeho užívania v cenách obvyklých, t.j. 5,- Sk/m2/rok  

---------- 

 
10. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti - pozemku pre  Ľuboša Pokorného a Pavla 

Pokorného, bytom Kežmarské nám. č. 6, Bratislava____________________________ 
 

Uznesenie č. 282 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

1. schváliť predaj nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 4276/2 o výmere 309 m2, druh 
pozemku - záhrada za cenu 3 000,- Sk/m2 pre žiadateľov Ľuboša Pokorného a Pavla 
Pokorného, Kežmarské nám. č. 6, Bratislava 

2. uložiť prednostovi miestneho úradu zabezpečiť úhradu nájmu za predchádzajúce tri 
roky jeho užívania v cenách obvyklých, t.j. 5,- Sk/m2/rok  

---------- 
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11. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov v areáli bývalej MŠ na Vavilovovej ul. č. 18, 
Bratislava Súkromnej materskej škole, Vavilovova č. 18, Bratislava_______________ 

 

Uznesenie č. 283 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dlhodobý 
prenájom pozemkov v areáli bývalej MŠ na Vavilovovej ul. č. 18, Bratislava, parcela č. 
4481/2 o výmere 59 m2 a parcela č. 4482/2 o výmere 2159 m2 na obdobie 25 rokov pre 
Súkromnú materskú školu Vavilovova č. 18, n.o., Bratislava za cenu 1,- Sk  (0,03 
EUR)/m2/rok. 

---------- 

 
12. Návrh na riešenie havarijného stavu prístupových schodov na terasu obytného domu 

Jasovská č. 10 – 12, Bratislava______________________________________________ 
 

Uznesenie č. 284 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v a ľ u j e 

návrh postupu riešenia havarijného stavu schodov na terasu obytného domu Jasovská 10, 
12, Bratislava: 

1. Na základe písomného stanoviska statika s okamžitou účinnosťou zakázať a zamedziť 
vstup na poškodené schodisko, vstup na terasu (stykové plochy) a do priestoru pod 
schodmi s upozornením na hroziace nebezpečenstvo úrazu. 

2. Uskutočniť prieskum k oceneniu potrebných prác na odstránenie nedostatkov 
schodov, vstupu na terasu (stykové plochy). Prieskum uskutočniť porovnaním cien 
najmenej u troch dodávateľov. 

3. Na základe predpokladanej ceny opravy schváliť opravu na náklady mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

4. Do rozpočtu mestskej časti vyčleniť prostriedky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie rekonštrukcie, náklady na samotnú rekonštrukciu. 

5. Poveriť správcu, ktorým je Bytový podnik Petržalka, s.r.o. realizáciou výberu 
dodávateľa a následnej rekonštrukcie schodov a vstupu na terasu. 

u k l a d á  

prednostovi miestneho úradu  

preveriť možnosti spolufinancovania opravy s magistrátom, ktorý je vlastníkom terasy na 
Jasovskej ul. č. 4, 6, 8. 

---------- 
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13. Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 
- rekonštrukcia Mýtneho domčeka, Starý most________________________________ 

 

Uznesenie č. 285 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
1. neschváliť bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 

– rekonštrukcia Mýtneho domčeka, Starý most v celkovej hodnote 4 923 274,60 Sk 
2. požiadať starostu rokovať s magistrátom o pokračovaní nájmu Mýtneho domčeka 

alebo o preplatení vynaložených investícií na rekonštrukciu.  

---------- 

 
14. Návrh na vysporiadanie hodnoty marketingovej a inžinierskej činnosti pre stavbu 

Centrum Gercenova - 50 bytových jednotiek, I. etapa - I. stavba__________________ 
 

Uznesenie č. 286 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť odpísanie položky 
z účtovnej evidencie: účet 042 700 – Gercenova projekty v hodnote 403 246,- Sk. 

---------- 

 
15. Alternatívne možnosti využitia objektu na Fedinovej ul. č. 7, Bratislava 

 

Uznesenie č. 287 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

predložiť materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka 

u k l a d á  

prednostovi miestneho úradu 

predložiť materiál na rokovanie komisie sociálnej a bytovej. 

---------- 

 
16. Stanovisko k nepodpísanému uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 263 zo dňa 28. októbra 2008____________________________ 
 

Uznesenie č. 288 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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b e r i e   n a   v e d o m i e 

stanovisko k nepodpísanému uzneseniu MZ č. 263 zo dňa 28.10.2008 

ž i a d a 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o opakované prerokovanie materiálu „Návrh na zloženie výberových komisií na miesta 
vedúcich oddelení miestneho úradu“ 

---------- 

 
17. Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty Milana Ftáčnika, starostu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka do Prahy__________________________________________ 

 

Uznesenie č. 289 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v a ľ u j e 

zahraničnú pracovnú cestu Milanovi Ftáčnikovi dňa 4.11.2008 do Českej republiky – 
Praha a úhradu nákladov s ňou spojených (doprava a diéty) 

ž i a d a  

starostu mestskej časti 

predložiť informáciu zo služobnej cesty. 

---------- 

 
18. Návrh na zvolanie 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 290 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v a ľ u j e   s   pripomienkami 

Návrh na zvolanie 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka na deň 25.11.2009 podľa predloženého návrhu. 

--------- 

 

 

 
  Milan Ftáčnik 
   starosta 


