
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 25. septembra 2012 
 

(č. 213- 241) 
 

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

1. Kontrolu plnenia uznesení MZ splatných k 31.8.2012. 
2. Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012. 
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012. 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a výške 

úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
5. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/1997 o zákaze požívania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-
Petržalka v znení VZN č. 4/1997. 

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR o dani za ubytovanie. 

7. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečistenia.  

8. Návrh priorít zahrani čných vzťahov Mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 
2012 -2014 a výhľad na nasledovné roky.  

9. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

10. Návrh na schválenie Integrovaného systému rozvoja mestských oblastí mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a predbežné projektové zámery jednotlivých projektov 

11. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva 
nebytového priestoru č. 904 v bytovom dome Vyšehradská 25 – 33, vchod 29 
v Bratislave, k.ú. Petržalka. 

12. Návrh na prenájom nebytového priestoru na Mánesovom nám. 3, Bratislava pre 
Športový klub Tatran Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 Bratislava. 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre 
spoločnosť ALK VARIANT SHOP, spol. s r. o., Haanova 10, 852 23 Bratislava.   
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14. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre 
spoločnosť ALK VARIANT, spol. s r. o., Haanova 10, 852 23 Bratislava.   

15. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre 
DEMALIA, s.r.o., Žilinská 16, 811 05 Bratislava, IČO 45 296 057, za účelom 
výstavby multišportovej haly. 

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 
Bratislava pre FC Petržalka 1898, a. s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava. 

17. Rozvojový plán na roky 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 Strediska 
sociálnych služieb Petržalka. 

18. Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. 
19. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka. 
20. Rozvojový plán Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. 
21. Rozvojový plán Kultúrnych zariadení Petržalky. 
22. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za 

II. štvr ťrok roku 2012. 
23. Žiadosti o odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutej neuhrádzaním 

predpísaných platieb za užívanie bytu. 
24. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním bytu.  
25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v zmysle VZN č. 2/2005. 
26. Návrh na odvolanie neposlanca z komisie a voľbu neposlanca do komisie mládeže, 

kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Petržalka. 
27. Správu z tematickej kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti v Kultúrnych 

zariadeniach Petržalky, Rovniankova 3, Bratislava. 
28. Správu z kontroly hospodárenia v Materskej škole Rovniankova 8, Bratislava. 
29. Interpelácie. 
30. Rôzne. 

 
Materiály stiahnuté z rokovania:  

1. Návrh na bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku – pozemku p. č. 5758/3, druh 
pozemku – záhrady o výmere 3519 m2, Kaukazská ul. v k. ú. Petržalka Miestnemu podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka.  

2. Návrh na predaj pozemku, parc. 1444/11 pre TECHNOPOL SERVIS, a.s. 
---------- 

 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 31. 8. 2012.__________________________________________ 
 

Uznesenie č. 213 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 31. 8. 2012. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1.   
---------- 
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2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2012 
 

Uznesenie č. 214 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Správu o plnení rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 30. 6. 2012. 
 

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

 
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012. 
 

Uznesenie č. 215 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. schvaľuje 
 

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 s príjmami a výdavkami  
vo výške 24 520 001 € s nasledovnými úpravami: 
- zvýšenie bežných príjmov o 77 842 € 
- zníženie bežných výdavkov o 70 592 € 
- zníženie kapitálových príjmov o 138 590 € 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 804 € 
- zníženie príjmových finančných operácií o 5 040 € 
 

2. žiada 
 

starostu mestskej časti 
v nadväznosti na negatívny vývoj dane z príjmov fyzických osôb rokovať s primátorom, 
resp. poslancami mestského zastupiteľstva a ostatnými mestskými časťami o úprave 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy za účelom zníženia percenta solidarity na polovicu. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 1. 
---------- 

 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, o poskytovaní sociálnych služieb a výške 

úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
 

Uznesenie č. 216 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Všeobecne záväzne nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 
sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 
služieb Petržalka.  
 
Hlasovanie: prítomných 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3.  

---------- 
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5. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1997 o zákaze používania alkoholických 
nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 
VZN č. 4/1997.___________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 217 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. vyhovuje 
 

protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len VZN) mestskej 
časti Bratislava-Petržalka č. 2/1997, zo dňa 06. 05. 1997 o zákaze požívania alkoholických 
nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN  
č. 4/1997 zo dňa23. 09. 1997  
 
2. žiada 

 

starostu mestskej časti 
o predloženie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 2/1997 
v znení VZN č. 4/1997 alebo VZN, v ktorom budú zapracované pripomienky prokurátora 
na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 

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

 

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie. ___________________ 
 

Uznesenie č. 218 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky o dani za ubytovanie. 
 

Hlasovanie: prítomných 29, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 .  
---------- 

 
7. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojov znečistenia._________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 219 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečistenia. 
 

Hlasovanie: prítomných 29, za 25, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovali 2. 
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---------- 
 
8. Návrh priorít zahrani čných vzťahov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 

2012 – 2014 a výhľad na nasledujúce roky.____________________________________ 
 

Uznesenie č. 220 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

schvaľuje 
 

Návrh priorít zahraničných vzťahov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2012 – 
2014 a výhľad na nasledujúce roky. 
 

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

 

9. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-
Petržalka.________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 221 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
---------- 

 

10. Návrh na schválenie Integrovaného systému rozvoja mestských oblastí (ISRMO) 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a predbežné projektové zámery jednotlivých 
projektov._______________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 222 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

a) ISRMO „ISRMO OPBK – Petržalka – Kopčany“ a jej predloženie v rámci Oznamu 
o možnosti predkladania ISRMO, 

b) ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, 

c) vybranú mestskú časť ako miesto realizácie ISRMO „MČ Bratislava-Petržalka – 
Kopčany“, 

d) projektové návrhy, ktoré sú súčasťou ISRMO: 
 

1. Základná škola Prokofievova 
2. Bytový dom na Kopčianskej ulici č. 86 
3. Komunitné centrum Ludus 
4. Námestie povstania Českého ľudu 
5. Dom mladej rodiny – Čapajevova 
6. Bytový dom na Kopčianskej ulici č. 88 
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e) predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP ktorá bude 
vyhlásená o procese pred výberu (v prípade schválenia projektového návrhu). 

 

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

 
11. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctve 

nebytového priestoru č. 904 v bytovom dome na Vyšehradskej 25 – 33, vchod 29 
v Bratislave, k. ú. Petržalka._______________________________________________ 
 

Uznesenie č. 223 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

 podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) na prevod vlastníctva nebytového 
priestoru č. 904, 1. podlažie, vo výmere 86,91 m², spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 
8691/605574 nachádzajúceho sa v bytovom dome Vyšehradská 25-33, vchod 
Vyšehradská 29, súp. č. 3014, k. ú. Petržalka a prislúchajúcom spoluvlastníckom podiele 
na pozemku parc. č. 2411 o výmere 276 m², parc. č. 2412 o výmere 272 m², parc. č. 2413 
o výmere 402 m², parc. č. 2414 o výmere 422 m² a parc. č. 2415 o výmere 432 m² vo 
veľkosti podielu 8691/605574, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom  
č. 25/2012 zo dňa 9. 5. 2012, znalcom Mgr. Janou Pecníkovou a to minimálne vo výške 
24 700,- €. 

 Zmluva o prevode vlastníctva bude realizovaná v súlade s ustanoveniami zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších úprav najneskôr 60 dní od schválenia 
vybratého uchádzača obchodnej verejnej súťaže. 

 

Hlasovanie: prítomných 29, za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1. 
---------- 

 
12. Návrh na prenájom nebytového priestoru na Mánesovom nám. 3, Bratislava pre 

športový klub Tatran Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 Bratislava._____________ 
 

Uznesenie č. 224 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1. konštatuje, 
 

že prenájom nebytového priestoru na Mánesovom nám. 3 v Bratislave doterajšiemu 
nájomcovi Športovému klubu Tatran  Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 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 dôvodu, že nájomca užíva nebytové 
priestory od roku 1999, vložil značné finančné prostriedky do údržby a rekonštrukcie 
priestorov, užíva ich ako obchodné priestory na účely: cukráreň – espresso, poskytovanie 
dátových služieb - internetová čitáreň a prevádzkovanie nevýherných hier, 
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2. schvaľuje 
 

prenájom nebytového priestoru na Mánesovom nám. 3 v Bratislave doterajšiemu 
nájomcovi Športovému klubu Tatran Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 Bratislava na 
obdobie od 01. 10. 2012 do 30. 09. 2017. Výška nájomného od 01. 10. 2012 je stanovená 
v zmysle Príkazu starostu č. 13/2011 Metodické usmernenie - postup pri prenájme 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-
Petržalka, Príkazu starostu č. 2/2012 – dodatok č. 1 a Príkazu starostu č. 3/2012 – príloha 
č. 1 k Metodickému usmerneniu, v sume č. 5.855,15 €/rok, mesačne 487,93 €. Celková 
výmera predmetu nájmu je 68,94 m². 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: prítomných 29, za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2. 
---------- 

 
13. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre 

spoločnosť ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava.______ 
 

Uznesenie č. 225 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje, 
 

že prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave doterajšiemu nájomcovi 
ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o., Haanova 10, 852 23 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 nájomca užíva nebytové priestory od r.1992, 
pôvodné priestory zrekonštruoval na kancelárie, dielne, sklady, sociálne zariadenie 
a príslušenstvo, 
 

2. schvaľuje  
 

prenájom nebytového priestoru na Haanovej 10 v Bratislave, doterajšiemu nájomcovi 
ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava, na obdobie od 
01.11.2012 do 31.10.2017. Výška nájomného od 01.11.2012 je stanovená v zmysle 
Príkazu starostu č. 13/2011 Metodické usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, Príkazu 
starostu č. 2/2012 – dodatok č. 1 a Príkazu starostu 3/2012 – príloha č. 1 k Metodickému 
usmerneniu, v sume 23.047,36 €/rok, mesačne 1.920,61 €. Celková výmera predmetu 
nájmu je 665,89 m². 
Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná do 40 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve za podmienky, že uhradí finančné záväzky za prenájom 
nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-Petržalka a služby Bytovému podniku 
Petržalka, s.r.o. v termíne do 30. 09. 2012.V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  

 

Hlasovanie: prítomných 29, za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 
---------- 
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14. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre 
spoločnosť ALK VARIANT, spol. s r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava.___________ 
 

Uznesenie č. 226 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1. konštatuje, 
 

že prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave doterajšiemu nájomcovi 
ALK VARIANT, spol. s r.o., Haanova 10, 852 23 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 dôvodu, že nájomca užíva nebytové priestory od r. 1992 
pôvodné priestory zrekonštruoval na kancelárie, dielne, sklady, sociálne zariadenie 
a príslušenstvo, 
 

2. schvaľuje  
 

prenájom nebytového priestoru na Haanovej 10v Bratislave, doterajšiemu nájomcovi 
ALK VARIANT, spol. s r.o., Haanova 10, 851 04 Bratislava, na obdobie od 01. 11. 2012 
do 31. 10. 2017. Výška nájomného od 01. 11. 2012 je stanovená v zmysle Príkazu 
starostu č. 13/2011 Metodické usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, Príkazu starostu 
č. 2/2012 – dodatok č. 1 a Príkazu starostu 3/2012 – príloha č. 1 k Metodickému 
usmerneniu, v sume 8.244,68 €/rok, mesačne 687,06 €. Celková výmera predmetu nájmu 
je 315,47 m². 

Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná do 40 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve za podmienky, že uhradí finančné záväzky že prenájom 
nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-Petržalka a služby Bytovému podniku 
Petržalka s.r.o. v termíne do 30. 09. 2012.V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: prítomných 29, za 23, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 5. 
---------- 

 
15. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre 

DEMALIA, s.r.o., Žilinská 16, 811 05 Bratislava, IČO 45 296 057, za účelom 
výstavby multišportovej haly.______________________________________________ 

 

Uznesenie č. 227 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje, 
 

že prenájom pozemkov v areáli Základnej školy Dudova 2, Bratislava pre spoločnosť 
DEMALIA, s.r.o., Žilinská 16, 811 05 Bratislava, IČO 45 296 057 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 výstavba multišportovej haly v mestskej 
časti doplní chýbajúce športoviská pre širokú verejnosť na území mestskej časti 
s kapacitou 200 miest na sedenie pre usporiadanie zápasov v basketbale, hádzanej, 
volejbale, flórbale, futsále. Plaváreň s bazénom o rozmeroch 25 x 10 m, resp. 5 
plaveckých dráh a wellness umožní verejnosti plávať a relaxovať počas celého roku. 
Plaváreň bude vhodná aj pre plavecké oddiely, ktoré tu môžu nájsť svoj domovský 
stánok, žiadateľ vybuduje parkoviská, ktoré budú slúžiť verejnosti vo večerných 
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hodinách bezplatne, pre potreby mestskej časti bude vydaných 500 vstupných poukazov 
do plavárne športoviska ročne. Po vybudovaní a skolaudovaní prístupovej cesty bude túto 
žiadateľ naďalej udržiavať a spravovať na základe nájomnej zmluvy za komerčné 
nájomné. Pre základnú školu budú poskytnuté benefity v oblasti úpravy školského areálu, 
poskytnutia plavárne, prípadne haly pre účely výučby v dopoludňajších hodinách, 
vybudovania altánku oddychovej zóny pre žiakov, výsadba zelene, možnosti využívania 
bazéna pre potreby výučby aj pre žiakov iných škôl v mestskej časti, 
 

2. schvaľuje 
 

A/ nájom pozemkov parc. č. 957/2 – zastavaná plocha o výmere 5457 m² a parc.  
č. 957/17 – zastavaná plocha o výmere 2513 m², spolu o výmere 7970 m² v k. ú. 
Petržalka, vytvorených na základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 3. 5. 2012 pre 
spoločnosť DEMALIA, s.r.o., Žilinská 16, 811 05 Bratislava, IČO 45 296 057, za účelom 
výstavby multišportovej haly, za podmienok uvedených v návrhu zmluvy ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov na dobu určitú odo dňa 1. 10. 2012 do 30. 9. 2042 za cenu 1,- €/rok, 
celkovo za celé obdobie nájmu 30,- € (tridsať eur), 
 

B/ nájom pozemku parc. č. 957/18 - zastavaná plocha o výmere 3068 m² v k. ú. Petržalka 
vytvorená na základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 3. 5. 2012, pre spoločnosť 
DEMALIA, s.r.o., Žilinská 16, 811 05 Bratislava, IČO 45 296 057, za účelom výstavby 
prístupovej komunikácie k stavbe multišportovej haly, za podmienok uvedených v návrhu 
zmluvy ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu určitú odo dňa 1.10.2012 do 
30.6.2017 za cenu 1,- €/rok, celkovo za celé obdobie nájmu 5,- € (päť eur). 
 

Zmluvy o nájme budú s nájomcom podpísané do 30 dní po schválení uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto 
uznesenie stráca platnosť. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 

 
16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 

Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava,  
IČO 45 469 725._________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 228 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1. konštatuje, 
 

že prenájom nebytových priestorov – 2 šatní v objekte Základnej školy Pankúchova 4 
Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., 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 futbalový klub na vlastné náklady vybudoval v areáli školy tri ihriská, 
ktorých údržbu zabezpečuje na vlastné náklady a ktoré využíva aj škola na vyučovací 
proces a všetky aktivity, ktoré klub vykonáva, sú pre školu prínosom v oblasti podpory 
mladých talentov, medzi ktoré patria aj žiaci základnej školy, ktorí majú vytvorené 
individuálne študijné plány v rámci vzdelávania talentovanej mládeže, 
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2. schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov – 2 šatní v trakte B3 o výmere 54,5 m² v objekte 
Základnej školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s. Kutlíkova 
17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 469 725 na dobu určitú od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2013 za 
cenu 12,50/m²/rok , celkovo za obdobie nájmu 510,94 €. 
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 za podmienky, že uhradí finančné záväzky k 30.8.2012 
a k 30.9.2012 za prenájom nebytových priestorov Základnej skole Pankúchova 4, 
Bratislava. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť a zmluva nebude podpísaná, 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6. 
---------- 

 
17. Rozvojový plán na roky 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 Strediska 

sociálnych služieb Petržalka._______________________________________________ 
 

Uznesenie č. 229 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1. schvaľuje 
 

Rozvojový plán na roky 2012 – 20143 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 Strediska 
sociálnych služieb Petržalka. 
 

2. odporúča 
 

prerokovať finančné požiadavky na splnenie plánu v rozpočte Strediska sociálnych 
služieb Petržalka na rok 2013 v rámci prípravy rozpočtu. 
 

Hlasovanie: prítomných 24, za 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5 . 
---------- 

 
18. Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. 
 

Uznesenie č. 230 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. 
 

Hlasovanie: prítomných 23, za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 

 
19. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka. 

  
Uznesenie č. 231 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:  
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schvaľuje 
 

Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka. 
 

Hlasovanie: prítomných 23, za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 
---------- 

 

20. Rozvojový plán Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. 
 

Uznesenie č. 232 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:  
 

schvaľuje 
 

Rozvojový plán Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. 
 

Hlasovanie: prítomných 22, za 15, proti 1, zdržali sa 2, nehlasovali 4 . 
---------- 

 
21. Rozvojový plán Kultúrnych zariadení Petržalky. 
 

Uznesenie č. 233 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. schvaľuje 
 

Rozvojový plán Kultúrnych zariadení Petržalky 
 

2. žiada 
 

bezodkladne zabezpečiť odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie zisteného 
revíznym technikom v Dome kultúry Zrkadlový háj. 
 

Hlasovanie: prítomných 22, za 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
---------- 

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

roku 2012._____________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 234 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

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

Hlasovanie: prítomných 23, za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6. 
---------- 
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23. Žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutej neuhrádzaním 
predpísaných platieb za užívanie bytu.__________________________________  

 

Uznesenie č. 235 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

neschvaľuje 
 

odpustenie príslušenstva pohľadávky, vzniknutej neuhrádzaním predpísaných platieb za 
užívanie bytu žiadateľom: 
p. Antonovi Csányimu za byt č. 134, Fedinova 20, Bratislava vo výške 140.158,62 € 
p. Jarmile Šebovej za byt č. 103, M. Medveďovej 21, Bratislava vo výške 6.142,03 € 
p. Patrikovi Kertésovi za byt č. 11, Strečnianska 18, Bratislava vo výške 4.252,29 €. 

 

Hlasovanie: prítomných 23, za 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4. 
---------- 

 
24. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním bytu.____________________________________________  
 

Uznesenie č. 236 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje 
 

odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním 
bytu č. 89 na Rovniankovej ul. č. 12, Bratislava, vo výške 6.397,525 € pánovi Pavlovi 
Koniarovi. 
 

Hlasovanie: prítomných 23, za 20, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
---------- 

 

25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle 
VZN č. 2/2005.____________________________________________________________  
 

Uznesenie č. 237 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. schvaľuje 
 

poskytnutie dotácií nasledovným žiadateľom: 
 

1. Basketbalový klub Petržalka vo výške 10 000 € 
2. Depaul Slovensko, n.o. vo výške 5 000 € 
3. Odyseus, občianske združenie vo výške 3 000 € 

 

2. neschvaľuje 
poskytnutie dotácie pre žiadateľa:  
Ing. Lucia Dulayová – Plávanie Nemo 

 

Hlasovanie: prítomných 24, za 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5. 
---------- 
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26. Návrh na odvolanie neposlanca z komisie a voľba neposlanca do komisie mládeže, 
kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Petržalka.____ 

 

Uznesenie č. 238 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. odvoláva 
 

člena komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava –Petržalka neposlanca Róberta Vizváryho 

 

2. volí 
 

za člena komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka neposlanca Maroša Bubeníka. 
 

Hlasovanie: prítomných 22, za 16, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 4. 
---------- 

 
27. Správa z tematickej kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti v Kultúrnych 

zariadeniach Petržalky Rovniankova 3, Bratislava.____________________________ 
 

Uznesenie č. 239 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Správu z tematickej kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti v Kultúrnych 
zariadeniach Petržalky, Rovniankova 3, Bratislava. 
 

Hlasovanie: prítomných 23, za 18, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5. 
---------- 

 
28. Správa z kontroly hospodárenia v Materskej škole Rovniankova 8, Bratislava. 

 

Uznesenie č. 240 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Správu z kontroly hospodárenia v Materskej škole Rovniankova 8, Bratislava. 
 

Hlasovanie: prítomných 23, za 18, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5. 
---------- 

 
30.Rôzne 

Uznesenie č. 241 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

žiada, 
 

aby sa obec prihlásila ako subjekt pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
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psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a v rámci tohto konania zohľadnila pripomienky 
a zapracovala problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s držaním a chovom psov v Petržalke 
najneskôr so 10. októbra, kedy sa končí pripomienkové konanie. 
 

Hlasovanie: prítomných 21, za 19, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0. 
---------- 

 
 
 
 

 
Vladimír Bajan 

             starosta 


