
 
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 21. februára 2012 
 

(č. 136 – 143) 
 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, na svojom 
10. zasadnutí prerokovali: 
 
1. Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 31.1.2012. 
2. Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. 

štvrťrok roku 2011. 
3. Návrh  dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č.312/2010 uzavretej medzi 

prenajímateľom Stredisko sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom 
modernej gymnastiky DANUBIA. 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska  61 pre Miestny 
športový klub Iskra Petržalka.  

5. Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 
časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN 
a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 
miesta. 

7. Návrh ďalšieho postupu mestskej časti v projekte Servus Pontis.  
8. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011. 
9. Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2011 do 

30.6.2011  príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

10. Interpelácie. 
11.  Rôzne. 
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Materiál stiahnutý z rokovania: 
Návrh na predaj pozemku parc. č. 1444/11 pre Technopol, a.s. 

---------- 
 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31.1.2012._____________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 136 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných 31.1.2012. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3.   
---------- 

 
2. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 

roku 2011.________________________________________________________________  
 

Uznesenie č. 137 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2011. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1.  
---------- 

 
3. Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 312/2010 uzavretej medzi  prenajímateľom 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky 
DANUBIA. ______________________________________________________________  

 

Uznesenie č. 138 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. schvaľuje 
 

dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 312/2010, uzatvorenej medzi prenajímateľom 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky 
DANUBIA, 
 

2. neschvaľuje 
 

odpustenie pohľadávok nájomcu za neuhradenie faktúr vyúčtovania energií za roky 2009, 
2010. Úhradu vzniknutých pohľadávok je potrebné riešiť formou splátkového kalendára, 
ktorý uzavrie prenajímateľ s nájomcom. 
 

Hlasovanie: prítomných 29, za 20, proti 1, zdržali sa 5, nehlasovali 3.  
--------- 
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4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový 
klub Iskra Petržalka._______________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 139 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1. konštatuje,  
 

že nájom nebytových priestorov v Základnej škole (ďalej len „ZŠ") Budatínska  61 pre 
Miestny športový klub Iskra Petržalka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že 
- v areáli školy je vybudované futbalové ihrisko s umelým povrchom, ktoré využíva 

Miestny športový klub na tréningy,  
- v športovom klube sú zaradení aj žiaci ZŠ Budatínska, 
- priestory šatní, ktoré slúžia v dopoludňajších hodinách pre žiakov, sú vhodné na 

využitie pre zabezpečenie činnosti športového klubu, nie na komerčné účely, 
- prínos z prenájmov týchto miestností tvorí príjmy zriaďovateľa a platby za energie 

a služby sú súčasťou úhrad za médiá. 
 

2. schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový klub Iskra 
Petržalka v rozsahu 83,8 m² na dobu od 01.03.2012 do 31.12.2012 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za cenu 10,- €/m²/rok, celkovo za 838,- € ročne, zvýšené o 20 % za 
užívanie spoločných priestorov, t.j. 1 005,60 € za rok. Cena služieb a energií bude 
stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 
 

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

 
5. Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka._______________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 140 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje 
 

Doplnok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

 

Hlasovanie: prítomných 29, za 13, proti 8, zdržali sa 6, nehlasovali 2.  
---------- 

 
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho 
súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta.________ 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prerušilo rokovanie o materiáli. 
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Hlasovanie: prítomných 28, za 26, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2.  
---------- 

 
7. Návrh ďalšieho postupu mestskej časti v projekte Servus Pontis. 

 

Uznesenie č. 141 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

a) pokračovanie v realizácii projektu Servus Pontis vrátane II. etapy 
b) použitie finančných prostriedkov na dobudovanie vlastníckych vzťahov k pozemkom 

pod cyklotrasou, na Kopčianskej ulici v rámci II. etapy projektu do výšky 10. tis. € 
z podprogramu 9.3 

c) použitie finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu II. etapy projektu Servus  
Pontis do výšky 150 000,- € z podprogramu 9.3. 

 

Hlasovanie: prítomných 29, za 24 , proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 3.  
---------- 

 
8. Správa z kontrolnej činnnosti za rok 2011. 
 

Uznesenie č. 142 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie 
 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 24, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 4 .  
---------- 

 

9. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2011 
príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratslava-Petržalka.______ 

 

Uznesenie č. 143 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie 
 

Správu z kontroly vybavovania sťažností za obdobie od 1. januára 2011 do 30. júna 2011 
príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

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

 
         
 
 

Vladimír Bajan 
             starosta 


