
 
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 26. júna 2012 
 

(č. 183 - 212) 
 

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

Petržalka splatných k 31. 5. 2012. 
2. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi 

mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
3. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

rok 2011.  
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 3 zo dňa 7. 2. 1994 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy 
hlavným mestom SR Bratislavou v znení VZN č. 2 zo dňa 13. 2. 1996, VZN č. 4 zo 
dňa 29. 10. 1996, VZN  č. 4  zo dňa 7. 12. 1999 a VZN č. zo dňa 5. 5. 2009. 

5. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.  

6. Návrh systému regulovaného parkovania na území mestskej časti Bratsialava-
Petržalka   

7. Správa o činnosti Okrskovej stanice MsP v Petržalke v roku 2011. 
8. Návrh dodatku č. 1  Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 

9. Návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre spoločnosť PANTHERA SK, s.r.o.   
10. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50 pre Plavecký 

klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:42135560. 
11. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre Plavecký 

klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460. 
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12. Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy 
Márie Mazarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka za účelom ubytovania 
sestier Dcér Márie Pomocnice. 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Zrkadlový Háj pre 
Igora Kmeťa, Bzovícka 12, 851 07 Bratislava. 

14. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2 Bratislava, pre 
Tenisový klub OLYMP Bratislava. o. z. 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre 
Mgr. Janu Kamenskú – l. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, J. 
Kostku 2428/18, 901 01 Malacky. IČO: 40 646 149. 

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava  pre 
Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, 
IČO: 36 071 498. 

17. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú 
základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, Bratislava, IČO: 31802958. 

18. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Tanec proti 
drogám, o. z., Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36076228. 

19. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy pre Jána Vaškoviča, Mlynarovičova č. 19, 
Bratislava. 

20. Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 3574/6 pre spoločnosť STEVE PRO, s.r.o. 
Švabinského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35731583. 

21. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013v základných 
školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

22. Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. 
štvrťroku roku 2012. 

23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005. 
24. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 103 zo dňa 27. 9. 2011. 
25. Návrh zámeru zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských 

škôl na území MČ Bratislava-Petržalka. 
26. Návrh zámeru  opráv komunikačných terás v MČ Bratislava-Petržalka. 
27. Návrh zámeru revitalizácie športovísk na území MČ Bratislava-Petržalka 

a športového areálu ZŠ Budatínska. 
28. Správu z kontroly personálnej a mzdovej agendy v Základnej škole Nobelovo 

námestie 6, Bratislava. 
29. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Petržalka na obdobie od 1. júla 23012 do 31. decembra 2012. 
30. Interpelácie. 
31. Rôzne 

 
---------- 

 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 31. 5. 2012._______________________________________ 
 

Uznesenie č. 183 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
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Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 31. 5. 2012. 

 

Hlasovanie: prítomných 31, za 30, proti 0, zdržal sa 0.   
---------- 

 
2. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.__________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 184 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

určuje 
 

Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 1 a 
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. a v rozsahu úväzku určenom 
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 589 zo dňa 24. augusta 2010 mesačný plat vo výške 
4 214,- € s účinnosťou od 1. januára 2012. 

 

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

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

2011.____________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 185 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 bez výhrad. 
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 

- schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 990 076,25 €, 
- prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 1 183 092,98 €. 

3. Prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2011 v čiastke 
1 144 328,08 € do Rezervného fondu. 

4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 
k 31. 12. 2011 – vykázaný zisk vo výške 14 199,40 € použiť na vysporiadanie straty 
miestneho podniku za rok 2010. 

 

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

 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 3 zo dňa 7.2.1994 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou v znení VZN č. 2 zo dňa 13.2.1996, VZN č. 4 zo dňa 
29.10.1996, VZN č. 4 zo dňa 7.12.1999 a VZN č. 4 zo dňa 5.5.2009.________________ 
 

Uznesenie č. 186 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 



 4

schvaľuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší: 
1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3 zo dňa 

7.2.1994 o zásadách hospodárenie s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2 zo dňa 
13.2.1996, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou,  

3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4 zo dňa 
29.10.1996, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou,  

4. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4 zo dňa 
7.12.1999, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou, 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4 zo dňa 
5.5.2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou.  

 

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

 
5. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.____________  
 

Uznesenie č. 187 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 

  

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

 

6. Návrh systému regulovaného parkovania na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.   
 

Uznesenie č. 188 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

princípy systému regulovaného parkovania na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie: prítomných 33, za 30, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 3 .  
---------- 
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7. Správa o činnosti Okrskovej stanice MsP v Petržalke v roku 2011. 
 

Uznesenie č. 189 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Petržalka za obdobie 
od 01.01.2011 do 01.01.2012. 
 

Hlasovanie: prítomných 33, za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 4. 
––––– 

 
8. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka._______________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 190 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

schvaľuje 
 

Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
 

Hlasovanie: prítomných 31, za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 9. 
---------- 

 

9. Návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre spoločnosť PANTHERA SK, s.r.o., 
Geologická 36, 8251 06 Bratislava.___________________________________________  
 

Uznesenie č. 191 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1/ konštatuje, 
 

že na predmetnom pozemku má spoločnosť PANTHERA SK, s.r.o. postavený stánok 
rýchleho občerstvenia spolu s terasou, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti 
a z toho dôvodu je potrebné posudzovať prenájom pozemku pod stánkom a terasou 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
 

2/ schvaľuje 
 

prenájom časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 o výmere 49,8 m², druh pozemku 
- ostatná plocha, na obdobie od 01.07.2012 do 31.03.2014 za cenu 77,80 €/m²/rok (stánok) 
a 26,- €/m²/rok (terasa) podľa prílohy č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri 
prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, celková cena za nájom 
predstavuje sumu 2 631,24 € ročne.   
 

Hlasovanie: prítomných 31, za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 7. 
---------- 
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10. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre 
Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji,  
IČO: 42135460.__________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 192 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1/ konštatuje, 
 

že prenájom školského bazéna v ZŠ Holíčska 50, Bratislava je prípadom hodným 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodov, že všetky aktivity, ktoré klub vykonáva v škole, 
(organizovanie plaveckých akcií a súťaží v rámci Slovenska i vo svete, podpora pri 
renovácii školských bazénových komplexov, organizovanie akcií zameraných na zníženie 
plaveckej negramotnosti, rozvoj medzinárodných stykov s organizáciami podobného 
zamerania) sú pre školu prínosom, 
 

2/ schvaľuje, 
 

prenájom školského bazéna v ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava pre Plavecký klub 
ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460, za účelom 
prevádzkovania a organizovania základných a zdokonaľovacích výcvikov v plávaní detí, 
mládeže a dospelých na dobu určitú od 03.09.2012 do 24.6.2013 v čase: utorok, štvrtok, 
piatok od 17,00 hod. do 19,00 hod., za cenu 9,00 €/hod., celkovo za 214 hodín nájmu vo 
výške 1 926,00 € a úhradu za služby a energie vo výške 33,00 €/hod. t.j. za 214 hodín 
7 062,00 €, čo predstavuje za celé obdobie nájmu čiastku 8 988,00 €. 
 

Príjem z prenájmu školského bazéna bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: prítomných 32, za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 10. 
---------- 

 
11. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre 

Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji,  
IČO: 42135460.___________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 193 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1/ konštatuje, 
 

že prenájom školského bazéna v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre plavecký klub ORCA 
SPORT je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že všetky 
aktivity, ktoré klub vykonáva v škole, sú pre školu prínosom (realizuje plavecký výcvik 
pre žiakov ZŠ v dopoludňajších hodinách, zabezpečuje tréningy žiakov v školskom 
stredisku záujmovej činnosti, učí plávať záujemcov rôznych vekových skupín, finančne 
sponzoroval výmenu vyrovnávacej nádrže v strojovni bazéna), žiaci ZŠ úspešne 
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reprezentujú školu, mestskú časť aj Slovensko na rôznych plaveckých pretekoch 
a spolupráca s plaveckým klubom je na veľmi dobrej úrovni, 
 

2/ schvaľuje 
 

prenájom školského bazéna v ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre Plavecký klub 
ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460, za účelom 
prevádzkovania a organizovania základných zdokonaľovacích výcvikov v plávaní detí, 
mládeže a dospelých na dobu určitú od 4.9.2012 do 28.6.2013 v čase: utorok, štvrtok od 
17,30 hod, do 19,30 hod. a sobota, nedeľa od 9,30 do 11,30 hod., za cenu 9,35 €/hod., 
celkovo za 344 hodín nájmu vo výške 3 216,40 € a úhradu za služby a energie vo výške  
33 €/hod. za 344 hodín, t.j. 11 352,- €, čo predstavuje za celé obdobie nájmu čiastku 
14 568,40 €. 
 

Príjem z prenájmu školského bazéna bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 

Hlasovanie: prítomných 32, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6 . 
---------- 

 
12. Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy 

Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka za účelom ubytovania 
sestier Dcér Márie Pomocnice.______________________________________________ 
 

Uznesenie č. 194 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1.  konštatuje, 
 

že prenájom 2-izbového bytu I. kategórie o výmere 68,75 m², obytná plocha 39,3 m² 
v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka pre 
Inštitút Dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, 851 10 Bratislava za účelom skvalitnenia 
výchovno-pedagogického procesu je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodov, že: 

a) byt bol niekoľko rokov využívaný nájomcom, ktorý byt zdevastoval, neplatil 
nájomné a z toho dôvodu bol byt exekučne vyprataný, 

b) sestry Dcér Márie Pomocnice zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v tomto 
predškolskom zariadení pre prevažne petržalských klientov, dosahujú dobré 
výsledky a ocenenia, 

 

2/ schvaľuje 
 

prenájom 2-izbového bytu I. kategórie o výmere 68,75 m², obytná plocha 39,3 m² 
v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka pre 
Inštitút Dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, 851 10 Bratislava, IČO: 00677728, za 
účelom ubytovania sestier Dcér Márie Pomocnice na dobu určitú od 01.07.2012 do 
31.12.2029, za cenu 1,- €/rok, pričom investície nájomcu do predmetu nájmu budú 
predstavovať čiastku cca 20 000,- €. 
Cenu služieb a energií si nájomca zabezpečí prostredníctvom dodávateľa energií na 
vlastné náklady. 
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Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie: prítomných 31, za 25, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovali 4. 
---------- 

 
13 Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Zrkadlový Háj pre 

Igora Kmeťa, Bzovícka 12, 851 07 Bratislava._________________________________ 
 

Uznesenie č. 195 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

nájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Zrkadlový Háj, súp. č. 3690, 
zapísaný na LV č. 3837 na pozemku parc. č. 1406/20 v k. ú. Petržalka, Rovniankova 3, 
851 02 Bratislava, nachádzajúcich sa v suteréne objektu o celkovej výmere 47,43 m² pre 
Igora Kmeťa, bytom Bzovícka 12, 851 02 Bratislava, ako priamy nájom v súlade s ust.  
§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 
neurčitú odo dňa 1.7.2012 za účelom zriadenia nahrávacieho štúdia, za cenu  
25,- €/m²/rok, celkovo za 1 185,75 €/rok 
 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto 
unesenie stráca platnosť.  
 

Hlasovanie: prítomných 32, za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4. 
---------- 

 
14. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre 

Tenisový klub OLYMP Bratislava, o. z.______________________________________ 
 

Uznesenie č. 196 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1/ konštatuje, 
 

že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre občianske 
združenie TK OLYMP Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodov, že 
a) žiadateľ pôsobí na ZŠ Gessayova 2 od 30.4.2008 a odvtedy zrealizoval a vybudoval na 

vlastné náklady dve tenisové ihriská, 
b) má prenajatú časť školského areálu na základe platnej nájomnej zmluvy do 30.9.2020 

s opciou do r. 2030, 
c) sa venuje príprave a výchove detí a mládeže na rekreačný a súťažný tenis, pričom táto 
činnosť nie je vykonávaná z komerčných a podnikateľských dôvodov, to znamená, že 
pri plnení sociálneho programu ponúka komplexnú prípravu deťom bez ohľadu na ich 
sociálne pomery, 

d) nebytový priestor, ktorý má v súčasnosti v prenájme do 30.6.2012, zrekonštruoval na 
vlastné náklady a má záujem v opravách a revitalizácii pokračovať, 
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e) si bezproblémovo plní platobné podmienky a vzájomná spolupráca so školou je na 
veľmi dobrej úrovni (pomoc pri oprave a údržbe školského areálu – oprava oplotenia 
a vstupnej brány, zhotovenie tabúľ, opakovaná obnova náteru fasády budovy školy), 

 

2/ schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava, v pavilóne A3 -  
1. nadzemné podlažie, miestnosť č. 61 o výmere 38,70 m² pre Tenisový klub OLYMP 
Bratislava, občianske združenie, Šintavská 26/B, 851 01 Bratislava, IČO: 42128561, za 
účelom prevádzkovania šatne, klubovne a sociálneho zariadenia na dobu určitú od 
1.7.2012 do 30.9.2020, s opciou do roku 2030, za cenu 20,- €/m²/ rok. celkovo za  
774,00 €/rok. 
 

Príjmy z prenájmu týchto priestorov budú príjmami pre zriaďovateľa a príjmy za energie 
budú príjmom prenajímateľa. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  

 

Hlasovanie: prítomných 32, za27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 4. 
---------- 

 
15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám. č. 6, 851 01 

Bratislava pre Mgr. Janu Kamenskú – l. súkromné opatrovateľské centrum 
BABYLAND, J. Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, IČO: 40 646 149.______________  

 

Uznesenie č. 197 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1/ konštatuje, 
 

že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Nobelovo nám. č. 6, Bratislava je prípadom 
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že predmetné priestory boli prebudované 
a skolaudované na vlastné náklady zriaďovateľa súkromnej materskej školy, o ktoré 
predtým neprejavil záujem iný subjekt. Spolupráca medzi školou a súkromnou materskou 
školou je na vysokej úrovni v oblasti poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu pre 
deti predškolského veku s výučbou cudzích jazykov, ako aj v záujmovej a mimoškolskej 
činnosti a tieto služby sú využívané deťmi z celého územia mestskej časti Bratislava-
Petržalka, 
 

2/ schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Nobelovo nám. č. 6, 851 01 Bratislava o výmere 
800 m² pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, 
so sídlom J. Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, prevádzka Nobelovo nám. č. 6, 851 01 
Bratislava, IČO: 40 646 149, za účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy na 
dobu určitú od 01.09.2012 do 31.08.2013 za cenu 10,40 €/m²/rok, zvýšenú o 20% za 
užívanie spoločných priestorov, celkovo za 9 984,- €/rok. 
 

Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
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Hlasovanie: prítomných 31, za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 7 . 
---------- 

 
16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, 

pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, 
IČO: 36071498.___________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 198 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1/ konštatuje,  
 

že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Klub 
modernej gymnastiky DANUBIA, o. z, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa  
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodov, že spolupráca medzi klubom a školou je na dobrej úrovni, klub pripravuje 
programy a zabezpečuje vystúpenia nielen pre školu, ale aj pre rôzne príležitosti 
organizované mestskou časťou bezodplatne (Deň učiteľov, Junior, Dni Petržalky), 
pracuje s petržalskými deťmi od roku 1990 a rozvíja v nich pozitívny vzťah k športu, 
reprezentuje Slovensko na medzinárodnej úrovni, 
 

2/ schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov – malej a veľkej telocvične o celkovej výmere 526 m² 
v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, súp. č. 999 na pozemku parc. č. 3284 
v k. ú. Petržalka, pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, Topoľčianska 33, 851 01 
Bratislava, IČO: 36071498 za účelom tréningu detí základnej, modernej gymnastiky 
a show dance, na dobu určitú od 1.9.2012 do 30.6.2017 v čase: 
- pondelok až piatok – veľká telocvičňa od 17,00 hod, do 20,00 hod., za cenu 3,05 €/hod., 
celkovo za 15 hodín týždenného nájmu 45,75 €, 

- pondelok, štvrtok, piatok – malá telocvičňa od 17,00 hod. do 18,00 hod., za cenu  
1,50 /hod., celkovo za 3 hodiny týždenného nájmu 4,50 €. 

 

Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 

Hlasovanie: prítomných 31, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4. 
---------- 

 
17. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava 

pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,  
IČO: 31802958.__________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 199 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1/ konštatuje, 

že prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Súkromnú 
základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 31802958 je 
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že spolupráca s umeleckou 
školou je na veľmi dobrej úrovni, spolupracuje so základnou školou pri príprave 
programov pre deti a dodržiava zmluvne stanovené podmienky, 
 

2/ schvaľuje, 
 

prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 326, 3. nadzemné podlažie, trakt B3 
o celkovej výmere 66,10 m² v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, súp. č. 999, 
na pozemku parc. č. 3284 v k. ú. Petržalka pre Súkromnú základnú umeleckú školu, 
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 31802958, za účelom výučby výtvarného 
odboru na dobu určitú od 1.9.2012 do 30.6.2013 v čase:  
pondelok od 14,00 hod. do 15,30 hod, 
utorok  od 14,30 hod. do 16,00 hod. 
streda  od 15,00 hod. do 17,00 hod. 
za cenu 1,20 €/hod., celkovo za 5 hodín týždenného nájmu 6,- €/týždeň. 
 

Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa.  
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia 
v miestnom  zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: prítomných 31, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4. 
---------- 

 
18. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava 

pre Tanec proti drogám, občianske združenie, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, 
IČO: 36076228.__________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 200 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1/ konštatuje, 
 

že prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Tanec 
proti drogám, občianske združenie, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36076228, 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 výučba krúžku moderného 
tanca bude určená predovšetkým žiakom základnej školy, žiadateľ je dlhoročným 
nájomcom nebytového priestoru školy a spolupráca s občianskym združením je na veľmi 
vysokej úrovni, 
 

2/ schvaľuje 
 

prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 028, 1. podzemné podlažie, trakt A2, 
o celkovej výmere 83,10 m² v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava súp. č. 999, 
na pozemku parc. č. 3284 v k. ú. Petržalka, pre Tanec proti drogám, občianske združenie, 
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36076228 za účelom výučby krúžku moderného 
tanca na dobu určitú od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2017 v čase: 
utorok od 14,30 hod. do 20,30 hod., 
štvrtok od 14,30 hod. do 20,30 hod., 
piatok od 14,30 hod. do 15,45 hod., 
za cenu 1,20 €/hod., celkovo za 13 hodín a 15 minút týždenného nájmu, celkový nájom 
vo výške 15,90 €/týždeň. 
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Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: prítomných 31, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6 . 
---------- 

 
19. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy pre Jána Vaškoviča, Mlynarovičova č. 19, 

Bratislava.______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 201 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1/ konštatuje, 
 

že na predmetnom pozemku má žiadateľ postavený stánok rýchleho občerstvenia spolu 
s terasou, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, a z toho dôvodu je potrebné 
posudzovať prenájom pozemku pod stánkom a terasou v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, 
 

2/ schvaľuje 
 

prenájom časti pozemku, parc. č. 2844/1 o výmere 32,17 m², druh pozemku – ostatná 
plocha, na obdobie od 01.07.2012 do 30.06.2014 za cenu 77,80 €/m²/rok za stánok a  
26,- €/m²/rok za terasu podľa prílohy č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri 
prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, celková cena za nájom 
predstavuje sumu 1 350,28 € ročne pre žiadateľa Jána Vaškoviča, Mlynarovičova 19, 
Bratislava 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 32, za 26, proti 1, zdržal sa 0, nehlasovali 5. 
---------- 

 
20. Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 3574/6 pre spoločnosť STEVE PRO, 

s. r.o., Švabinského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35731583.______________________ 
 

Uznesenie č. 202 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:  
 

1/ konštatuje, 
 

že letná terasa, ktorá sa vybuduje na novovytvorenom pozemku, parc. č. 3574/6 -
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 90 m², bude slúžiť ako funkčný doplnok – letné 
sedenie k reštaurácii „Kamenica“, ktorá sa nachádza v bytovom dome na Hálovej ul. 
v Petržalke a prevádzkovateľom je žiadateľ. 
Tieto dôvody je potrebné posudzovať v zmysle § 9a ods., 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
 

2/ schvaľuje 
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prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 3574/6 – zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 90 m² pre spoločnosť STEVE PRO, s.r.o., IČO 35731583, Švabinského 18,  
851 01 Bratislava, na dobu 5 rokov za cenu 26,00 €/m² ročne 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 32, za 22, proti 0, zdržali sa 4, nehlasovali 6. 
---------- 

 

21. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných 
školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka._____________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 203 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:  
 

1. berie na vedomie 
 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013, 
 

2. schvaľuje: 
 

a) zriadenie náhradnej triedy v MŠ Macharova od 1.9.2012 
b) zriadenie alokovaných tried MŠ Holíčska v priestoroch ZŠ Holíčska od 1.1.2013. 

 

Hlasovanie: prítomných 29, za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5 . 
---------- 

 
22. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 

roku 2012.______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 204 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

berie na vedomie 
 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok roku 2012. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 21, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 5. 
---------- 

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

Uznesenie č. 205 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

poskytnutie dotácií nasledovným žiadateľom: 
1. OZ Zachráňme petržalské bunkre vo výške 2000,- € 
2. Jokerit, hokejbalový klub vo výške 2000,- € 
3. Domov pre každého vo výške 4000,- € 
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Hlasovanie: prítomných 30, za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 
---------- 

 
24. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 103 zo dňa 27.9.2011.___________________________________________ 
 

Uznesenie č. 206 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:  
 

schvaľuje 
 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 103 zo 
dňa 27. 09. 2011 v znení: 
a) Poskytnutie účelovej dotácie žiadateľovi vo výške 60%, najviac však vo výške 2 656 € 

skutočne vynaložených nákladov pri budovaní nových kontajnerových stanovíšť alebo 
rozširovaní existujúcich. 

T: trvalý 
b) Poskytnutie účelovej dotácie žiadateľovi na zabezpečenie uzamykania existujúcich 

kontajnerových stanovíšť, a to do výšky 50% skutočne vynaložených nákladov, max. 
vo výške 400 €. 

T: trvalý 
c) Poskytnutie účelovej dotácie žiadateľovi na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia 

existujúcich kontajnerových stanovíšť, a to do výšky 50% skutočne vynaložených 
nákladov, max. vo výške 830 €. 

T: trvalý 
d) Poskytnutie účelovej dotácie miestnym organizáciám zriadeným mestskou časťou vo 

výške 100 % skutočne vynaložených nákladov na vybudovanie, zastrešenie alebo 
uzamknutie kontajnerových stanovíšť, max. vo výške 3 300 €. 

T: trvalý 
e) Účelová dotácia podľa bodov a), b), c) bude prednostne poskytnutá pre bytové domy 

skolaudované pred rokom 2002. 
 

Účelové dotácie budú poskytované v súlade s rozpočtom mestskej časti schváleným na 
príslušný rok. 

 

Hlasovanie: prítomných 31, za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 8. 
---------- 

 
25. Návrh zámeru zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských 

škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka._____________________________ 
 

Uznesenie č. 207 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1. schvaľuje 
 

a) zámer zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských škôl, 
b) vyčlenenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu do výšky 100 000 € na 

zlepšenie technického stavu ZŠ a MŠ plánovaných pre rok 2012 (podľa tabuľky 
v kapitole 3.3), 
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c) vypracovanie zoznamu ZŠ a MŠ pre účely zlepšenia technického stavu v štruktúre 
definovanej v kapitole 3.1 a podľa kritérií definovaných v kapitole 3.2 predmetného 
materiálu a predloženie pracovnej komisii, 

d) zapracovanie požiadaviek pre zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ 
definovaných v zozname pre rok 2013 do rozpočtu pre rok 2013, 

e) realizáciu pasportizácie stavu bezpečnosti vstupov do budov ZŠ a MŠ, 
f) zapracovanie prijatia úveru do výšky 2 mil. € do rozpočtu pre rok 2013, 
 

2. žiada 
 

prednostu 
zabezpečiť administratívny postup potrebný pre plnenie uznesenia písm. a), b), d) až f), 
 

3. ukladá 
 

A. riaditeľovi Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 
vypracovať zoznam ZŠ a MŠ pre účely zlepšenia technického stavu v štruktúre podľa 
písm. c) uznesenia, 
 

B. predsedovi pracovnej komisie 
informovať zastupiteľstvo minimálne raz za štvrťrok o postupe projektu. 

Hlasovanie: prítomných 31, za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
---------- 

 

26. Návrh zámeru opráv komunikačných terás v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Uznesenie č. 208 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:  
 

1.schvaľuje 
 

a) zámer opráv komunikačných terás na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s prioritou opráv terás so zlým technickým stavom, ktorý ohrozuje samotnú 
bezpečnosť obyvateľov, 

b) okrem drobných havarijných opráv vykonať minimálne jednu rozsiahlu opravu terasy 
do konca roku 2014 na území mestskej časti Petržalka v plnom profile pri dodržaní 
technických parametrov skladby podložia terasy za predpokladu, že pôjde o terasu 
mestskej časti Petržalka s usporiadaným majetkovým vzťahom, 

c) použitie finančných prostriedkov: 
- v rozsahu čiastky vyčlenenej na opravu terás v rozpočte mestskej časti Petržalka na 

drobné havarijné opravy, 
- v rozsahu čiastky vyčlenenej na opravu terás v rozpočte mestskej časti Petržalka na 

rozsiahlu opravu, 
- z predaja obecného majetku, najmä nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v dotknutých domoch a pod terasami, 
- z operačného programu Bratislavský kraj, 

d) spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Petržalka so správcami vlastníkov bytov 
a nehnuteľností pri rozsiahlych opravách komunikačných terás, ktoré sú 
v kombinovanom vlastníctve mestskej časti a súkromných, príp. právnických osôb. 
 

2. ukladá 
 

predsedovi pracovnej komisie 
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informovať zastupiteľstvo raz za štvrťrok o postupe opráv komunikačných terás na 
území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

3. žiada 
 

prednostu 
a) zabezpečiť administratívny postup potrebný pre plnenie uznesenia, 
b) pripraviť všeobecné a technické podmienky pre výberové konanie na projektovú 

dokumentáciu a realizáciu stavby „rozsiahla oprava komunikačnej terasy“ 
v zmysle uznesenia písm. b/ a písm. c/, 

c) opakovane požiadať magistrát Hl. mesta SR Bratislavy o príspevok vo výške 
130.000,- € na opravu terás v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. 
mesta SR Bratislavy č. 397/2011 zo dňa 15.12.2011 „Rozpočet hlavného mesta 
SR – programový prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fondu“, 

d) pripraviť projektový zámer „zrekonštruovanie verejného priestranstva - terasy vo 
vlastníctve obce“ pre výzvu na čerpanie fondov z operačného programu 
Bratislavský kraj, 

e) rokovať so správcami bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na 
terasách v kombinovanom vlastníctve mestskej časti Petržalka a súkromných, 
príp. právnických osôb o forme spolufinancovania a spoluúčasti na rozsiahlych 
opravách terás v zmysle uznesenia písm. b/, 

 

4. odporúča 
 

starostovi 
osloviť poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy zastupujúcich 
mestskú časť Petržalka, pre doriešenie spolupodieľania sa mesta na financovaní 
havarijného stavu terás v mestskej časti Petržalka a usporiadania vlastníckych vzťahov 
k predmetným terasám. 

 

Hlasovanie: prítomných 31, za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 

 
27. Návrh zámeru revitalizácie športovísk na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a športového areálu ZŠ Budatínska._________________________________________ 
 

Uznesenie č. 209 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

l. schvaľuje 
 

a) zámer revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska vrátane vyčlenenia 
definovaného fixného percenta v rámci nasledujúcich rozpočtov mestskej časti 
Bratislava-Petržalka pre obdobie 2013 s výhľadom do roku 2015, 

b) vytvorenie rozpočtovej kapitoly pre revitalizáciu športovísk a ich údržby, 
c) realizáciu pasportizácie aktuálneho stavu športovísk a vypracovanie zoznamu pre 

účely revitalizácie v štruktúre definovanej v kapitole 3.2 predmetného materiálu 
a predloženie pracovnej komisii, 

d) zapracovanie požiadaviek pre revitalizáciu športovísk definovaných v zozname pre rok 
2013 do rozpočtu pre rok 2013, 

e) zapojenie obyvateľov mestskej časti do výberu športoviska pre účely revitalizácie 
v súlade s predmetným materiálom, 
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f) zriadenie fondu pre účely revitalizácie športovísk, 
g) oslovenie potenciálnych investorov prostredníctvom web stránky a Petržalských novín 

pre účel revitalizácie športovísk, 
 

2. žiada 
 

prednostu 
zabezpečiť administratívny postup potrebný pre plnenie uznesenia písm. a) až b) d) až g), 
 

3. ukladá 
 

A. riaditeľovi m. p. Verejnoprospešných služieb Petržalka 
a) realizovať pasportizáciu aktuálneho stavu športovísk a vypracovanie zoznamu pre 

účely revitalizácie v štruktúre definovanej v kapitole 3.2 predmetného materiálu 
a predloženie pracovnej komisii, 

b) vypracovať materiál, v ktorom budú uvedené všetky nedostatky zistené na 
verejných detských ihriskách v rámci kontroly SOI a v rámci internej kontroly 
uskutočnenej VPS a vyčíslené náklady potrebné na odstránenie týchto nedostatkov 
a tento materiál predložil na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva, 

 

B. predsedovi pracovnej komisie 
informovať zastupiteľstvo minimálne raz za štvrťrok o postupe projektu. 

 

Hlasovanie: prítomných 29, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 

 
28. Správa z kontroly personálnej a mzdovej agendy v Základnej škole Nobelovo 

námestie 6, Bratislava.____________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 210 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie 
 

Správu z kontroly personálnej a mzdovej agendy v Základnej škole Nobelovo námestie 6, 
Bratislava. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5. 
---------- 

 

29. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Petržalka na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012._____________________ 

 

Uznesenie č. 211 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:  
 

schvaľuje 
 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012. 
Hlasovanie: prítomných 27, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 

---------- 
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30. Rôzne. 
Uznesenie č. 212 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A. nesúhlasí a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 

neschváliť  
 

1. odňatie správy nehnuteľného majetku hl. mesta SR Bratislavy v zmysle Štatútu 
Hlavného mesta SR Bratislavy čl. 84 ods. 1 písm. e) mestskej časti Bratislava- 
Petržalka, ktorý prevažne alebo celkom slúži celomestským potrebám alebo na 
zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy a to pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 
Petržalka, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, so sídlom na 
Kutlíkovej 17, 852 12 Bratislava: 
parc. č. 5359/7 - záhrady vo výmere 375 m2,  
parc. č. 5359/8 – záhrady vo výmere 434 m2,  
parc. č. 5359/37 - záhrady vo výmere 357 m2, 
parc. č. 5359/38 – záhrady vo výmere 366 m2,  
parc. č. 5359/39 - záhrady vo výmere 377 m2,  
parc. č. 5359/40 – záhrady vo výmere 376 m2,  
parc. č. 5359/41 - záhrady vo výmere 366 m2,  
parc. č. 5359/42 – záhrady vo výmere 397 m2,  
parc. č. 5359/43 - záhrady vo výmere 384 m2,  
parc. č. 5359/44 – záhrady vo výmere 393 m2,  
parc. č. 5359/45 - záhrady vo výmere 402 m2,  
parc. č. 5359/46 – záhrady vo výmere 397 m2, 
parc. č. 5359/48 - záhrady vo výmere 415 m2,  
parc. č. 5359/50 – záhrady vo výmere 366 m2,  
parc. č. 5359/52 - záhrady vo výmere 389 m2,  
parc. č. 5359/53 – záhrady vo výmere 387 m2,  
parc. č. 5359/54 - záhrady vo výmere 385 m2,  
parc. č. 5359/56 – záhrady vo výmere 361 m2,  
parc. č. 5359/57 - záhrady vo výmere 410 m2,  
parc. č. 5359/58 – záhrady vo výmere 382 m2,  
parc. č. 5359/60 - záhrady vo výmere 405 m2,  
parc. č. 5359/61 – záhrady vo výmere 423 m2,  
parc. č. 5359/62 - záhrady vo výmere 364 m2,  
parc. č. 5359/64 – záhrady vo výmere 388 m2,  
parc. č. 5359/65 - záhrady vo výmere 425 m2,  
parc. č. 5359/66 – záhrady vo výmere 401 m2,  
parc. č. 5359/68 - záhrady vo výmere 236 m2,  
parc. č. 5359/69 – záhrady vo výmere 221 m2,  
parc. č. 5359/70 - záhrady vo výmere 302 m2,  
parc. č. 5359/71 – záhrady vo výmere 374 m2,  
parc. č. 5359/72 záhrady vo výmere 556 m2,  
evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,   

 
2. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom nehnuteľností – pozemkov v 
Bratislave, v k. ú. Petržalka: 
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- novovytvoreného pozemku parc. č. 5206/16 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 13 844 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 84/2011 oddelením od 
pozemku parc. č. 5206/16 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2644, 
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5209/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
1689 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 84/2011 oddelením od pozemku parc. 
č. 5209/5 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2644,  
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5210/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
2193 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 84/2011 oddelením od pozemku parc. 
č. 5210/4 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2644, pozemku parc. č. 
5208/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4294 m2, evidovaného ako parcela 
registra „C“ na LV č. 2644,  
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5359/9 – záhrady vo výmere 1107 m2 
vzniknutého geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením častí pozemkov parc. č. 
5359/3, parc. č. 5359/4, parc.č. 5359/5, parc. č. 5359/6, parc. č. 5359/7, parc. č. 5359/9 
a parc. č. 5359/10, evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644, 
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 1953 m2  
vzniknutého geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov parc. č. 5359/37, 
parc. č. 5359/38, parc. č.5359/41, parc. č. 5359/42 a častí pozemkov parc. č. 5359/45, 
parc. č. 5359/46, parc. č. 5359/39a parc. č. 5359/43, evidovaných ako parcely registra 
„C“ na LV č. 2644,  
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 2505 m2 
vzniknutého geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov parc. č. 5359/52, 
parc. č. 5359/56, parc. č.5359/60, parc. č. 5359/64, parc. č. 5359/68 a častí pozemkov 
parc. č. 5359/36, parc. č. 5359/40, parc. č. 5359/44, parc. č. 5359/48, parc. č. 5359/69, 
evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,  
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 4297 m2 
vzniknutého geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov parc. č. 5359/54, 
parc. č. 5359/57, parc. č. 5359/58, parc. č. 5359/62, parc. č. 5359/66, parc. č. 5359/71, 
parc. č. 5359/72 a častí pozemkov parc. č. 5359/10, parc. č. 5359/8, parc. č. 5359/50, 
parc. č. 5359/53, parc. č. 5359/61, parc. č. 5359/65 a parc. č. 5359/70, evidovaných 
ako parcely registra „C“ na LV č. 2644, novovytvoreného pozemku parc. č. 1067/2 – 
ostatné plochy vo výmere 5121 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 12/2012 
oddelením od pozemku parc. č. 1067/2 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 
1748,  
- novovytvoreného pozemku parc. č. 1067/8 – ostatné plochy vo výmere 1347 m2 

vzniknutého geometrickým plánom č. 12/2012 oddelením od pozemku parc. č. 1067/8 
evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2021 

 

B) odporúča  
 

starostovi  
nevydať súhlasné stanovisko k vyššie uvedeným pozemkom na nájom pre spoločnosť 
Kráľova hora. 

---------- 
 

 
 
 
Vladimír Bajan 

             starosta 


