
 
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 31.mája 2011 
 

(č. 51 - 71) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 
5. zasadnutí prerokovali: 

 

1. Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatných k 30. 04. 2011. 

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka  
za rok 2010.  

3. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011. 
4. Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. 
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005. 
6. Stanovisko k urbanistickej štúdii zóny – čistopis „Údernícka v MČ Bratislava – 

Petržalka“.  
7. Návrh kritérií k ur čeniu výšky  finančného príspevku pre spoločné stravovanie 

dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre 

Občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6, Bratislava. 
9. Návrh na prenájom pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 v lokalite Veľký 

Draždiak pre žiadateľov Jána Vaškoviča a Máriu Vaškovičovú, Mlynarovičova 19, 
Bratislava.  

10. Návrh na prenájom na pozemok, parc. č. 10, 11/1 a 12 pre SLOVENSKÝ 
AUTOTURIST  KLUB, o. z.   

11. Návrh na prenájom pozemkov pre realizáciu NN prípojky žiadateľa Ernesta 
Zdichavského, Vranovská 57, Bratislava. 

12. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 3662/85 pre spoločnosť 
PANON OFFICE, s.r.o., Holíčska  42, Bratislava. 
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13. Žiadosť spoločnosti Magic Print s. r. o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava o  
prenájom nebytových priestorov na Romanovej ul. 1 v Bratislave. 

14. Žiadosť spoločnosti Bytový podnik Petržalka s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava 
o zníženie nájomného za užívanie nebytových priestorov na Haanovej 10 
v Bratislave. 

15. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, 
pozemku parc.č. 3662/20 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie osobitne 
schvaľovaných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

16. Statická doprava v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
17. Návrh na menovanie riaditeľov miestnych podnikov. 
18. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry mestskej časti Bratislava-Petržalka a na 

voľbu tajomníka miestnej rady. 
19. Správa z kontroly  plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených pri kontrole inventarizácie majetku v Miestnej knižnici Petržalka. 
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Petržalka na II. polrok 2011. 
21. Odpovede na interpelácie a nové interpelácie. 
22. Rôzne. 

Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. 
-------- 

 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  splatných k 30. 04. 2011.___________________________________________ 
 

Uznesenie č. 51 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
splatných k 30.4.2011. 
 

 Hlasovanie: prítomných 32, za 31, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 0. 
---------- 

 
2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

za rok 2010.____________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 52 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010 bez výhrad. 
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010 

- schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 3 029 346,62 € 
- prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 426 018,47 € 

3. Prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2010 v čiastke 
353 141,23 € do Rezervného fondu. 

4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 
k 31.12.2010 – vykázanú stratu vo výške 39 854,44 € riešiť nasledovne: 
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- čiastku 5 353,15 € na ťarchu zostatku rezervného fondu organizácie 
- zostatok v čiastke 34 501,29 € na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 
 

Hlasovanie: prítomných 32, za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 

 
3. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011. 
 

Uznesenie č. 53 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislsava-Petržalka na rok 2011 nasledovne: 
- použitie Rezervného  fondu – zvýšenie príjmových finančných operácií o 164 020 ,- €, 
- zvýšenie kapitálového transferu pre MP VPS v programe 7.1. o 30 900,- €, v programe 

4.1.1.o 4 100,- € a v programe 7.4. o 129 020,- €. 
 

ukladá 
 

riaditeľovi m.p. Verejnoprospešných služieb Petržalka 
v spolupráci s komisiou životného prostredia spracovať variantne koncepciu ďalšieho 
rozvoja m.p. VPS a ich činnosti. 

  

Hlasovanie: prítomných 32, za 23, proti 0, zdržali sa 7, nehlasovali 2. 
---------- 

 
4. Návrh na odpredaj akcií Dexia banka, a.s.  
 

Uznesenie č. 54 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

odpredaj akcií Mestskej časti Bratislava-Petržalka v Dexia banke Slovensko, a.s. v súlade 
so zverejnenou ponukou. 
 

Hlasovanie: prítomných 32, za 27, proti 1, zdržali sa 4, nehlasoval 0 . 
---------- 

 
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005. 
 

Uznesenie č. 55 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

1. prerozdelenie celkovej sumy určenej v rozpočte na rok 2011 na dotácie takto: 
25% na úrovni starostu, 12,5% na úrovni miestnej rady, 62,5% na úrovni miestneho 
zastupiteľstva. 

 

2. poskytnutie dotácií týmto žiadateľom : 
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Depaul Slovensko, n.o. vo výške 6500,- € 
OZ Kaspian vo výške 3500,- € 
OZ Ulita vo výške 3500,- € 
MŠKI Petržalka o.z. vo výške 10 000,- € 
Športový basketbalový klub BK Petržalka vo výške 5000,- € 
Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16 vo výške 2500,- € 
OZ Domov pre každého vo výške 6500,- €. 

 

Hlasovanie: prítomných 32, za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3 . 
---------- 

 
6. Stanovisko k urbanistickej štúdii zóny – čistopis „Údernícka v MČ Bratislava-

Petržalka.____________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 56 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka, k čistopisu urbanistickej štúdie zóny 
„Údernícka v MČ Bratislava-Petržalka“ pre vypracovanie a schválenie Návrhu zmien 
a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ako je uvedené 
v predloženom materiáli. 
 

Hlasovanie: prítomných 30, za 18, proti 6, zdržali sa 3, nehlasovali 3. 
---------- 

 
7. Kritériá k ur čeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka.________________________________________ 
 

Uznesenie č. 57 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

 schvaľuje 
 

 Kritériá k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: prítomných 30, za 25, proti 1, zdržal sa 0, nehlasovali 4. 
---------- 

 
8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre 

Občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6, Bratislava. 
 

Uznesenie č. 58 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje, 
 

že nájom nebytových priestorov v MŠ Bzovícka 6, Bratislava, pre Občianske združenie 
Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6 Bratislava je podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona 
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným 
osobitného zreteľa, 
 

2. schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre Občianske združenie 
Rodičovské združenie pri Materskej škole Bzovícka 6, Bratislava na dobu od 1.6.2011 do 
31.5.2016 v celkovej rozlohe 103,04 m² za sumu 8,30 €/m²/ročne, t.j. spolu 855,23 € za 
rok. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche 
MŠ. 

 

Hlasovanie: prítomných 27, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 . 
---------- 

 
9. Návrh na prenájom pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 v lokalite Veľký 

Draždiak pre žiadateľov Jána Vaškoviča a Máriu Vaškovičovú, Mlynarovičova 19, 
Bratislava.______________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 59 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje,  
 

že nájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 o výmere 32,17 m², na ktorom sa 
nachádza stánok a terasa vo vlastníctve žiadateľov, je v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným 
osobitného zreteľa 
 

2. schvaľuje 
 

prenájom časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 28844/1 o výmere 32,17 m², na ktorom 
sa nachádza stánok a terasa vo vlastníctve žiadateľov, na dobu do 31.03.2012 za cenu 
určenú nasledovne: 
 
a) od 01.01. do 30.04. a od 01.10. do 31.12. príslušného kalendárneho roka za cenu 

4,16€/m² ročne (stánok nie je v prevádzke), t.j. 3,44 € mesačne, 
b) od 01.01. do 30.04. a od 01.10. do 31.12 príslušného kalendárneho roka za cenu  

3,76 € /m² ročne (terasa nie je v prevádzke), t.j. 6,97 € mesačne, 
c) od 01.05. do 30.09. príslušného kalendárneho roka za cenu 124,31 €/m² ročne (stánok 

je v prevádzke), t.j. 102,76 € mesačne, 
d) od 01.05. do 30.09. príslušného kalendárneho roka za cenu 9,41 €/m² ročne (terasa je 

v prevádzke), t.j. 17,45 € mesačne 
 

pre žiadateľov Jána Vaškoviča a Máriu Vaškovičovú, Mlynarovičova 19, Bratislava 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138//1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie: prítomných 30, za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2. 
---------- 
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10. Návrh na prenájom na pozemok, parc. č. 10, 11/1 a 12 pre SLOVENSKÝ 
AUTOTURIST KLUB, o. z._____________________________________________ 

 

Uznesenie č. 60 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka : 
 

1. konštatuje, 
 

že na predmetných pozemkoch žiadateľ prevádzkuje dopravné detské ihrisko na 
Bosákovej ul. v Petržalke a vykonáva bezplatnú výučbu dopravnej výchovy detí 
a mládeže už od roku 1990, čo je potrebné posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a,ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, 
 

2. schvaľuje 
 

prenájom pozemkov, parc. č. 10 o výmere 886 m², ostatné plochy  
         parc. č. 11/1 o výmere 2270 m², ostatné plochy 
         parc. č. 12 o výmere 690 m², zastavané plochy a nádvoria 
 

pre Slovenský autoturist klub, občianske združenie so sídlom Bosákova 3, 851 04 
Bratislava na dobu 10 rokov od 01.07.2011 do 30.06.2021 za cenu 0,21 €/ m² ročne za 
účelom prevádzky detského dopravného ihriska v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

 

Hlasovanie: prítomných 30, za 28, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovali 0 . 
---------- 

 
11. Návrh na prenájom pozemkov pre realizáciu NN prípojky žiadateľa Ernesta 

Zdichavského, Vranovská 57, Bratislava.__________________________________ 
  

Uznesenie č. 61 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje,  
 

 že prenájom časti pozemkov: 
• parc. č. 3110/30 o výmere 18,2 m², 
• parc. č. 3110/22 o výmere 10,5 m², 
• parc. č. 311/23 o výmere 2,8 m², 
• parc. č. 3110/24 o výmere 7,7 m², spolu 39, 2 m², 

na obdobie 6 mesiacov za účelom vybudovania NN prípojky do záhrady umiestnenej na 
pozemku parc. č. 3103/3, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, je v zmysle §9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom 
hodným osobitného zreteľa, 
 

2. schvaľuje 
 

prenájom častí pozemkov: 
• parc. č. 3110/30 o výmere 18,2 m², 
• parc. č. 311/22 o výmere 10,5 m², 
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• parc. č. 3110/23 o výmere 2,8 m², 
• parc. č. 3110/24 o výmere 7,7 m², spolu 39,2 m² 

na obdobie 6 mesiacov za účelom vybudovania NN prípojky do záhrady umiestnenej na 
pozemku parc. č. 3103/3, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za cenu 4,16 €/ m²/rok. 

   

Hlasovanie: prítomných 30, za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0. 
---------- 

 
12. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 3662/85 pre spoločnosť 

PANON OFFICE, s.r.o. Holíčska 42, Bratislava.____________________________ 
 

Uznesenie č. 62 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1. konštatuje, 
 

že odpredaj novovzniknutého pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 3662/85 o výmere  
13 m², druh pozemku - ostatná plocha, na ktorom bude vybudovaná inžinierska stavba – 
distribučná trafostanica, je prípadom hodným osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko 
tvorí súčasť stavby „Prevádzkový objekt HALA ALK VARIANT SHOP“, ktorá je vo 
vlastníctve žiadateľa, 
 

2. schvaľuje 
 

odpredaj nehnuteľnosti – novovzniknutý pozemok v k. ú. Petržalka, parc. č. 3662/85 
o výmere 13 m², druh pozemku – ostatná plocha, za cenu vrátane dane z prevodu 
nehnuteľnosti vo výške 19%, čo predstavuje sumu 121,- €/m² pre spoločnosť PANON 
OFFICE, s.r.o., Holíčska 42, 851 05 Bratislava v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Kúpna zmluva bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude kupujúcim podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: prítomných 30, za 25, proti 3, zdržali sa 2, nehlasovali 0 . 
---------- 

 
13. Žiadosť spoločnosti Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, 851 02 Bratislava o 

prenájom nevytových priestorov na Romanovej ul. 1 v Bratislave.__________ 
 

Uznesenie č. 63 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1. konštatuje, 
 

že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme nebytového priestoru na Romanovej ul. 1 
v Bratislave doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 
851 02 Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písmeno c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 
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spoločnosť využíva nebytové priestory na vykonávanie predaja výpočtovej techniky, 
kancelárskych potrieb  a poskytovanie kopírovacích služieb v mestskej časti Petržalka 
 

2. schvaľuje 
 

predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Romanovej ul. 1 v Bratislave 
doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 
Bratislava, na obdobie od 01.06.2011 do 31.05.2016. Výška nájomného od 01.06.2011 je 
stanovená v zmysle Zásad a postupu pri prenájme nebytových priestorov schválených 
v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 12.júna 2007 uznesením č. 50, 
v sume 3 922,52 €/rok, mesačný nájom 326,88 €. Celková výmera predmetu nájmu je 
130,21 m². 
Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 

  

Hlasovanie: prítomných 30, za 21, proti 1, zdržali sa 6, nehlasovali 2. 
---------- 

 
14. Žiadosť spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava 

o zníženie nájomného za užívanie nebytových priestorov na Haanovej 10 
v Bratislave._____________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 64 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

nájomné Bytovému podniku Bratislava, s.r.o. za užívanie nebytových priestorov na 
Haanovej 10 v Bratislave vo výške 50% z nájomného, určeného v dodatku č. 11 
k nájomnej zmluve č. 5/2008 s účinnosťou od 01.07.2011 do 31.12.2012 (ukončenie 
platnosti nájomnej zmluvy), t.j. vo výške 713,38 €/mesiac. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 25, proti 3, zdržal sa 0, nehlasovali 0. 
---------- 

 
15. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú Petržalka, pozemku 

parc. č. 3662/20 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie osobitne 
schvaľovaných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 

Uznesenie č. 65 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

osobitne schvaľované podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa uznesenia č. 534 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 07. 04. 2010, 
vyhlasovanej podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod 
vlastníctva k pozemku parcelné číslo 3662/20 v katastrálnom území Bratislava-Petržalka, 
predaj, ktorého predmetom bude nehnuteľnosť v k. ú. Petržalka, a to pozemok parc. 
č.3662/20 -ostatné plochy o výmere 516 m2 vytvorený podľa geometrického plánu č. 
27/07, vyhotoveného Ing. Miroslavom Bilkom a úradne overený Správou katastra pre 



 9

hlavné mesto SR Bratislavu pod č. 3450/07 zo dňa 27. 12. 2007.  Do správy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka bol zverený protokolom č. 78/1991 zo dňa 01.11.1991. Predaj 
bude realizovaný formou obchodnej verejnej súťaže:  

 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. 
Petržalka, parcelné číslo 3662/20, ostatné plochy o výmere 516 m2 vytvoreného podľa 
geometrického plánu č. 27/07, úradne overeného Správou katastra pre hlavné mesto SR 
Bratislavu pod č. 3450/07 dňa 27.12.2007. Zverený do správy mestskej časti Bratislava-
Petržalka protokolom č. 78/1991 zo dňa 1.11.1991. Z hľadiska platného Územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislava je posudzovaný ako nehnuteľnosť nachádzajúca sa 
v rozvojovom území funkčne určenom pre občiansku vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu. 
2. Termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže:   do 10. 06. 2011. 
3. Termín zverejnenia a prevzatia súťažných podmienok a podkladov: Zverejnenie 
13.06.2011. Preberanie súťažných podmienok a podkladov počnúc dňom 14.06.2011 do 
30.09.2011 v čase od 800 hod. do 1200 hod.  
4. Termín predkladania súťažných návrhov: Od 14.06.2011 do 30.09.2011 vrátane 
počas pracovnej doby zamestnancov miestneho úradu. Dňa 30.09.2011 do 1200 hod. 
5. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov: Dňa 04.10.2011 
o 10.00 hod. 
6. Termín oznámenia výsledku hodnotenia: Výsledky vyhodnotenia obchodnej 
verejnej súťaže budú zverejnené v termíne do 14.10. 2011. 
7. Paušálna náhrada výdavkov: Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného 
návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vo výške 50,- € v hotovosti do pokladne 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Náhrada sa účastníkovi nevracia.  
8. Minimálna kúpna cena: 69 500,- € za celý predmet súťaže.                       
9. Výška finančnej zábezpeky: Účastníci obchodnej verejnej súťaže sú povinní pred 
podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z minimálnej kúpnej 
ceny, t.j. celkom 3 475,- € na číslo účtu 1800599001/5600, variabilný symbol  366220. 
10. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: Kritériom pre posúdenie 
predložených ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade rovnosti cenovej ponuky 
budú uchádzači o kúpu pozemku s rovnakou výškou ponuky opätovne vyzvaní na 
predloženie novej upravenej cenovej ponuky v termíne do 14 dní od termínu 
vyhodnotenia návrhov.  
11. Heslo obchodnej verejnej súťaže : VOS Predaj pozemku 3662/20. 
12. Spôsob zverejnenia obchodnej verejnej súťaže : Internetová stránka mestskej časti 
www.petrzalka.sk, úradná tabuľa Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
portál www.reality.sk, 
13. Menovité zloženie komisie : Za poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka zvolení na základe hlasovania, celkom päť poslancov zastupiteľstva 
a to menovite: pp. Ľ. Flandera, m. Borguľa, M. Radosa, F. Štefanička, J. Klein 
Ďalších štyroch členov celkom deväťčlennej komisie vymenuje starosta mestskej časti 
z radov odborných zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 24, proti 2, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 

 
16. Statická doprava v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Uznesenie č. 66 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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1. berie na vedomie 
 

Postup riešenia statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

2. žiada 
 

starostu mestskej časti: 
a) pripraviť zadanie na vypísanie verejnej súťaže na spracovanie koncepcie statickej 

dopravy 
Termín: 30.9.2011 

b) vypísať verejnú súťaž na spracovanie koncepcie aj s vyčlenením finančných 
prostriedkov 

        Termín: 30.10.2011 
c) iniciovať legislatívne zmeny v zákonoch a normách     
d) preveriť možnosť vypracovania VZN pre statickú dopravu u novostavieb  

 

3. ukladá 
 

komisii pre riešenie statickej dopravy: 
spracovať otvorený list primátorovi a poslancom Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR 
Bratislavy ohľadom riešenia statickej dopravy v Petržalke. 
 

4. poveruje 
 

starostu Vladimíra Bajana rokovať s hl. mestom SR Bratislavou o spoločnom riešení 
statickej dopravy v Petržalke, najmä o: 
- pozemkoch na území Petržalky vhodných na nové parkovacie domy, 
- vytvorení spoločného podniku na výstavbu a prevádzkovanie statickej dopravy 

v Petržalke na základe výsledkov koncepcie statickej dopravy. 
 

Hlasovanie: prítomných 29, za 25, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovali 2. 
---------- 

 
17. Návrh na vymenovanie riaditeľov miestnych organizácií mestskej časti Bratislava-

Petržalka._______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 67 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka vychádzajúc z návrhu  
Ing. Vladimíra Bajana, starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

vymenúva  
 

nasledovných riaditeľov miestnych organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-
Petržalka: 
 

1. Ing. Petra Litomerického za riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky 
od 1. júna 2011 

Hlasovanie: prítomných 29, za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3. 
 

2. Ing. Milana Leza za riaditeľa Strediska služieb školám a školským zariadeniam 
od 1. júna 2011 

Hlasovanie: prítomných 29, za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3. 
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3. PhDr. Katarínu Bergerovú, za riaditeľku Miestnej knižnice Petržalka 
od 1. júna 2011 

Hlasovanie: prítomných 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
 

4. Mgr. Soňu Chanečkovú, za riaditeľku Strediska sociálnych služieb Petržalka 
od 1. septembra 2011 

Hlasovanie: prítomných 28, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 

 
18. Návrh na zmenu Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava- 

Petržalka a na voľbu tajomníka miestnej rady.________________________________ 
 

Uznesenie č. 68 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

a) schvaľuje 
 

Zmenu Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka – nový 
bod 9. v článku VII. 
Hlasovanie: prítomných 28, za 20, proti 2, zdržali sa 2, nehlasovali 5. 
 

b) volí  
 

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, Olivera Kríža do 
funkcie tajomníka Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka, s účinnosťou od  
1. júna 2011, 
Hlasovanie: prítomných 29, za 16, proti 2, zdržali sa 8, nehlasovali 3. 
 

c) určuje 
 

tajomníkovi miestnej rady plat vo výške 50% platu zástupcu starostu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, 
Hlasovanie: prítomných 28, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
 

d) žiada 
 

prednostu miestneho úradu 
vypracovať dokument „Obehový systém dokumentov mestskej časti Bratislava-
Petržalka“, ktorý jasne upravuje postup pri nakladaní s dôležitými písomnosťami tak, aby 
bola zabezpečená dostatočná informovanosť všetkých vedúcich predstaviteľov mestskej 
časti Bratislava-Petržalka v súlade s ich agendou. 

---------- 
 

19. Správa z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
pri kontrole inventarizácie majetku v Miestnej knižnici Petržalka._______________ 

 

Uznesenie č. 69 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie 
 

Správu z kontroly plnenia prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole 
inventarizácie majetku v Miestnej knižnici Petržalka. 

 



 12

Hlasovanie: prítomných 29, za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 4. 
---------- 

 
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Petržalka na obdobie od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011._____________________ 
 

Uznesenie č. 70 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
obdobie od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011 s doplnením o kontrolu m. p. VPS 
v oblasti mzdovej. 

 

Hlasovanie: prítomných 29, za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 
---------- 

 
22.Rôzne 
 Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky k prerokovávanému zákonu 

o hazardných hrách.________ _____________________________________________ 
 

Uznesenie č. 71 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

Výzvu poslancom Národnej rady k prerokovávanému zákonu o hazardných hrách 
prednesenú starostom Vladimírom Bajanom v znení: 
Vážení páni poslanci, 
Dnes prerokúvate dôležitú novelu zákona o hazardných hrách. Dôležitú možno nie 
z pohľadu národného HDP, či celkového stavu nášho zadĺženia. Doležitú z pohľadu 
obyčajného žitia. Žitia v obciach, mestách, našich rodinách. 
Národná rada Slovenskej republiky viackrát prijíma zákony, ktoré nie vždy majú jasný 
dosah na každodenný život státisícov obyvateľov Slovenska. Dnes máte možnosť jasne 
a pozitívne zasiahnu ť do ich života. 
Uvedomujeme si, že na jednotlivé mechanizmy tejto novely nemusia byť jednotné 
názory. Nie sú ani u nás, v samospráve. A uvedomujeme si aj negatívny finančný dopad 
tohto zákona na príjmovú stránku rozpočtov samosprávy. Ale my sa s tým budeme vedieť 
vysporiadať. Uvedomujeme si, že zmenou spôsobu života v našich obciach, či mestách 
tento „finančný výpadok“ stojí za to. Určite je to menej, než škody na rozvrátených 
rodinách, či zmarených životných šanciach prevažne mladých ľudí. 
Vážení páni poslanci, dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že NR SR sa dnes ukáže ako 
inštitúcia, v ktorej neprevládajú partikulárne podnikateľské, či partajné záujmy, ale 
záujem obyčajných ľudí v obciach či mestách na Slovensku. 
 

Hlasovanie: prítomných 24, za 22, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 
---------- 

 
 

        Vladimír Bajan 
                         starosta 
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