
 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Z á p i s n i c a 

z 12. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 18. 09. 2012. 
 

Prítomní: Ing. Vladimír Bajan  
 Ing. Roman Masár – 1. zástupca starostu 
 Martin Miškov – zástupca starostu 
 Mgr. Ivana Antošová – členka rady 
 Ing. Augustín Arnold - člen rady 
 Ing. Miloš Černák - člen rady 
 Mgr. Daniela Lengyelová - členka rady 
 Mgr. Ľubica Škorvaneková - členka rady 
Ospravedlnení: 
 Mgr. Ján Bučan - člen rady 
 Mgr. Adrián Arpai – člen rady 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 
 Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
   Mgr. Oliver Kríž – tajomník miestnej rady 

PhDr. Denisa Paulenová – vedúca odd. organizačných vecí 
Bc. Miloslava Podmajerská – vedúca kancelárie starostu 
JUDr. Ľubomír Kollár – právnik 
 

Prizvaní: Mgr. Iveta Strapcová  – ved. odd. nakladania s majetkom 
Ing. Julián Lukáček – ved. finančného odd. 
Mgr. Alena Halčáková – ved. odd. sociálnych vecí 
Mgr. Katarína Bohunická – ved. ref. štrukturálnych fondov 
Soňa Chanečková – riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka 
Ing. Skovajsa – riad. Miestneho podniku VPS 
Ing. Milan Lezo – riaditeľ Strediska služieb školám a šk. zariadeniam 
Ing. Bergerová – riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka 
Ing. Litomerický – riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky 

---------- 
 

Rokovanie uviedol starosta, privítal na rokovaní prítomných. Informoval prítomných o 
skoršom odchode z rokovania z dôvodu zasadania Rady ZMOS.  
 
Schválenie programu rokovania: 
 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatných k 31.8.2012 

2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012. 
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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 k VZN č. 2/1997 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-
Petržalka v znení VZN č. 4/1997. 

6. Návrh schválenia Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a predbežné projektové zámery jednotlivých 
projektov. 

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

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

9. 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. 

10. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytovom priestore na Mánesovom nám. 3 
Bratislava pre Športový klub Tatran Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 
Bratislava. 

11. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Haanovej 10 
v Bratislave pre spoločnosť ALK VARIANT SHOP, spol. s.r.o., Haanova 10, 
852 23 Bratislava. 

12. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Haanovej 10 
v Bratislave pre spoločnosť ALK VARIANT, spol. s r.o., Haanova 10, 852 23 
Bratislava. 

13. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre 
DEMALIA, s.r.o., Boženy Němcovej  8, 811 04 Bratislava, IČO 45 296 057, za 
účelom výstavby multišportovej haly. 

14. 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. 

15. Návrh na predaj pozemku, parc. 1444/11 pre TECHNOPOL SERVIS, a.s. 
16. Rozvojový plán na roky 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 

Strediska sociálnych služieb Petržalka 
17. Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. 
18. Rozvojový plán m. p. VPS 
19. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka. 
20. Rozvojový plán Kultúrnych zariadení Petržalky. 
21. Rozvojový plán Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 
22. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. 

štvrťrok 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. 
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26. Návrh na dodatočné schválenie zahraničnej služobnej cesty zástupcovi Správa 
o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. na MÚ Bratislava-Petržalka v roku 2011. 

27. Návrh na dodatočné schválenie zahraničnej služobnej cesty zástupcovi starostu 
Martinovi Miškovi do Ostravy.  

28. Návrh na zvolanie 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.  

29. Rôzne. 
 
Do programu rokovania starosta navrhol zaradiť body: 
- Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb ako bod 6a. ďalej 

pokračovať v číslovaní bodov 
- Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o dani za ubytovanie 
- Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom . 
 

Hlasovanie o  programe: za 7 , proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
Overovatelia zápisnice: p. Miloš Černák 

     p. Ivana Antošová 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

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

Petržalka splatných k 31.8.2012.______________________________________  
 
Materiál uviedol prednosta. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 181 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie  
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatných k 31.8.2012. 
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012. 

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bol prizvaný p. Lukáček – vedúci finančného oddelenia. 
  
Diskusia: 
p. Černák – poukázal na nedočerpanie prostriedkov v časti 5 školstvo, len 50%, kde sa 

stala chyba ? 
prednosta – ide aj o nerovnomerné čerpanie vzdelávacích poukazov, 
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p. Lukáček – je to spôsobené aj časovým nesúladom v mesiaci júl – platy sa zobrazia 
s mesačným oneskorením, aj v prípade ŠKD, 

starosta – informoval o nepriaznivých príjmových prognózach z ministerstva financií  
negatívny dopad sčítania ľudu - vplyv na rozpočet MČ, požiadavky na 
zvýšenie platov učiteľom aj zamestnancom školstva, musíme sa zbaviť 
dubiózneho, prebytočného majetku - byty, garáže, správa bytov bude 
čoraz zložitejšia 

 
Záver: Uznesenie č. 182 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012. 
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 

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

Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bol prizvaný p. Lukáček – vedúci finančného oddelenia. 
 
Diskusia: 
p. Fiala – z hľadiska miestneho kontrolóra je predložený návrh v súlade so zákonom, 

spĺňa všetky náležitosti, 
p. Černák – z programu 5.5. požaduje vyčleniť 6 – 7 tis. € na nákup ďalších troch 

interaktívnych tabúľ pre MŠ, 
prednosta – MÚ pripraví návrh odkiaľ získať financie na tri interaktívne tabule, 
p. Masár – poukázal na potrebu ekonomického riešenia školského stravovania, 

problém splnenia základných hygienických noriem, 
starosta – nárast výdavkov je veľký, jedálne sa musia zmeniť, nemôže už byť na 

každej škole vývarovňa, len výdaj stravy takmer nás to stojí 1 mil. €,  
p. Škorvaneková – zástupcovia škôl sú za to aby, školské stravovanie ostalo, 

odporučila preveriť materiál z minulosti o centrálnom zásobovaní jedální,   
p. Miškov – bol v Ostrave, tam to funguje inak ako u nás, zainvestovali do stravovania, 

stretol sa so zástupcami škôl mesta, prišlo k nárastu stravníkov kvalita sa 
nezhoršila, pomenoval výhody, ktoré sú aj u nás smerodajné, nie je 
mysliteľné mať v každej škole jedáleň s vývarovňou, 

starosta – k tejto téme bude širšia diskusia, upozornil na dôležitosť dodatku uznesenia, 
- poukázal tiež na rokovanie s BVS – podnet p. Černáka. 

 
Záver: Uznesenie č. 183 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  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 EUR 
- zníženie bežných výdavkov o 70 592 EUR 
- zníženie kapitálových príjmov o 138 590 EUR 
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- zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 804 EUR 
- zníženie príjmových finančných operácií o 5 040 EUR 
 

žiada starostu 
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: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

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

úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
 

Prednosta uviedol materiál. 
Starosta uviedol, že ide o politiku mestskej časti v tejto oblasti, žiadal podporiť 
materiál. 
Prizvané k materiálu boli p. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb 
Petržalka a p. Halčáková, vedúca oddelenia sociálnych služieb. 
Pani Chanečková – opatrovateľská služba v domácnosti sa poskytuje od roku 1980 
v minulosti zahŕňala princíp že aj člen domácnosti ktorý staral o napr. rodiča si túto 
službu objednal, zákon im to umožňoval požiadať o opatrovateľský príspevok, ostali 
nám 3 osoby, ktoré sú pred dôchodkom, majú určenú dávku, odporúča, aby všetci 
rodinní príslušníci prešli na opatrovateľský príspevok, musia si zaplatiť odvody, klienti 
a rodinní príslušníci sú informovaní, návrh VZN je k nahliadnutiu. 
 
Diskusia: 
 p. Lengyelová – aký je postoj platiteľov? 
p. Chanečková – sme najlacnejší, prihliada sa na odkázanosť, zistí sa aj či nebolo 

zneužívanie, rodinní príslušníci musia prispievať, klientov chráni zákon,  
p. Miškov - VZN vyvolalo aj mediálny záujem, materiál je dobre spracovaný, je to 

zreálnenie výdavkov. 
 

Záver: Uznesenie č. 184 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní sociálnych 
služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 
služieb Petržalka.    
 

 Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
5. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 2/1997 o zákaze používania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-
Petržalka v znení VZN č. 4/1997._________________________________________ 
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Materiál uviedol starosta – zákaz používania alkoholu na verejných priestranstvách, 
problémom je definícia verejného priestranstva. 
 

Diskusia: 
p. Miškov – neodporúča vyhovieť protestu, ak sa nevyhovie, pôjde prokurátor na súd, 

v budúcom VZN dobre naformulovať. 
p. Masár – v princípe, aj keď vyhovieme, máme čas prijať naše VZN,  
p. Lengyelová – dokedy je lehota? 
právnik – 90 dní 
 
Záver: Uznesenie č. 185 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a) prerokovať  

protest 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 dňa 23.09.1997, 

b) vyhovieť  
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 dňa 23.09.1997. 
 

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

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1  - návrh bol prijatý 
---------- 

 
6a. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb so zameraním na 

projekt „Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí – (ISRMO)“ 
 
Materiál uviedol starosta, zdôvodnil predloženie materiálu. 
Prizvaná k materiálu bola p. Bohunická, vedúca referátu štrukturálnych fondov. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 186 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  Komunitný 
plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý 
---------- 
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6. Návrh schválenia Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a predbežné projektové zámery jednotlivých 
projektov._____________________________________________________________ 
 
Starosta uviedol materiál – ide o projekty v objeme financií 4,1 mil. €, v prípade 
prijatia, Kopčiansku bude robiť magistrát. 
Prizvaná k materiálu bola p. Bohunická, vedúca referátu štrukturálnych fondov. 
 
Diskusia: 
 
p. Masár – vyslovil obavy, že navrhované projekty sa neuskutočnia, klub podporuje 

projekt ISRMO, 
p. Miškov – opýtal sa na časový harmonogram, 
p. Bohunická – ak teraz predložíme návrh, do 90 dní dostaneme odpoveď a januári 

môžeme podať projekt, dokumentácia tiež 90 dní, do roku 2015 ukončiť. 
p. Miškov – odporučil vyvolať rokovanie s mestskými poslancami, aby hlavné mesto 

konalo a v MČ bolo dotiahnuté zverenie pozemkov, 
starosta – víta tento návrh, je potrebné sa poradiť do MZ pripraviť medzitým budú 

nové informácie ohľadom zverovacích protokolov, 
 
Záver: Uznesenie č. 187 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
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 MČ 
Bratislava-Petržalka, 

c) vybranú mestskú oblasť 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 

e) predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude 
vyhlásená po procese predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu). 

 

 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
7. Návrh priorít zahrani čných vzťahov Mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 

2012-2014 a výhľad na nasledujúce roky. ______________________________ 
 

Materiál uviedla spracovateľka p. Podmajerská. 
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Diskusia: 
p. Miškov – materiál je podstatný aj pre cezhraničnú spoluprácu, je potrebné 

rozširovať tieto vzťahy, ide aj o finančný prínos, prioritne sa treba 
sústrediť na okolité štáty, mali by sme pozvať na návštevu zástupcov 
Prahy 5, 

p. Černák – požiadal, aby poslanci dostali štruktúru spolupráce, 
p. Podmajerská – ak sa schvália priority, budú nasledovať ďalšie konkrétne materiály, 
 
Záver: Uznesenie č. 188 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Návrh priorít 
zahraničných vzťahov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2012 - 2014 a 
výhľad na nasledujúce roky. 
 

 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
8. Návrh na bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku – pozemku parc. č. 

5758/3, druh pozemku – záhrady o výmere 3519 m², Kaukazská ul. v k. ú. 
Petržalka Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.__________ 

 
Prednosta uviedol materiál, bol prerokovaný v komisiách MZ. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová – poverená vedením oddelenia nakladania 
s majetkom. 
 
Diskusia: 
p. Škorvaneková – požiadala  

1. upraviť názov: zverenie do správy 
2. vyšpecifikovať využitie pozemku, predložiť projekt –  
v klube SDKÚ-DS bola výhrada k zvereniu do správy, 

starosta – biznis plán chýba aj jemu, 
prednosta – ide o bezodplatný prevod správy, 
p. Strapcová – názov materiálu do MZ bude upravený v súlade so zákonom. 
 
Záver: Uznesenie č. 189 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  bezodplatný 
prevod správy nehnuteľného majetku – pozemku p. č. 5758/3, druh pozemku záhrady 
o výmere 3 519 m², Kaukazská ulica v k. ú. Petržalka Miestnemu podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka za účelom vytvorenia strediska pre spracovanie 
drevného odpadu. 
 

 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 
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9. 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.___________________________________ 

 
Prednosta uviedol materiál, je potrebné vypísať verejnú obchodnú súťaž. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová – poverená vedením oddelenia nakladania 
s majetkom. 
 
Diskusia: 
p. Masár – predloženie materiálu je výsledok toho, ak niekto tvrdohlavo presadzuje 

nepredaj majetku, 
p. Arnold – je za predaj, ak záujemca chce investovať – zveľadiť majetok. 
 
Záver: Uznesenie č. 190 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
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, pac. 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 24 700,00 €. 
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 do 60 dní od 
schválenia vybratého uchádzača obchodnej verejnej súťaže. 
 

 Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
10. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytovom priestore na Mánesovom nám. 3 

v Bratislave pre Športový klub Tatran Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 
Bratislava.___________________________________________________________ 

 
Bez úvodného slova 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová – poverená vedením oddelenia nakladania 
s majetkom. 

 
Hlasovalo sa bez diskusie. 

  
Záver: Uznesenie č. 191 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) konštatovať, 
že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme 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) odseku 9 písmeno 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, 
2) schváliť  
predĺženie zmluvy o prenájme 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 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: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
11. Žiadosť spoločnosti ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o., Haanova 10, 852 23 

Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Haanovej 10 
v Bratislave.__________________________________________________________ 

 
Prednosta uviedol materiál, problém neplatí máme splátkový kalendár, zmluva bude 
podpísaná po splatení dlhu, doplniť lehotu 40 dní od poslednej splátky. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová – poverená vedením oddelenia nakladania 
s majetkom. 

 
Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Záver: Uznesenie č. 192 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) konštatovať, 
že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme 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) 
odseku 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu, že nájomca užíva nebytové priestory od r. 1992, pôvodné 
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priestory zrekonštruoval na kancelárie, dielne, sklady, sociálne zariadenie a 
príslušenstvo, 
2) schváliť  
predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Haanovej 10 v Bratislave 
doterajšiemu nájomcovi ALK VARIANT SHOP, 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 č. 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 k 31.10.2012 za 
prenájom nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bytovému 
podniku Petržalka, s. r .o. v termíne do 30.09.2012. V opačnom prípade toto 
uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
12. Žiadosť spoločnosti ALK VARIANT,  spol. s r.o. Haanova 10, 852 23 Bratislava 

o predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Haanovej 10 v Bratislave. 
 

Prednosta uviedol materiál spolu s predošlým.  
Starosta je toho názoru, že objekt by sme mali vrátiť hlavnému mestu. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová – poverená vedením oddelenia nakladania 
s majetkom. 

 
Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Záver: Uznesenie č. 193 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) konštatovať, 
že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme 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) odseku 9 
písmeno 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) schváliť  
predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Haanovej 10 v 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  
č. 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. 
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Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 40 dní od schválenia uznesenia v 
miestnom zastupiteľstve za podmienky, že uhradí finančné záväzky k 31.10.2012 
za prenájom nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-Petržalka a 
Bytovému podniku Petržalka, s. r. o. v termíne do 30.09.2012. V opačnom prípade 
toto uznesenie stratí platnosť a zmluva nebude podpísaná. 

  

 Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
13. Návrh na prenájom pozemkov v areálu ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre 

DEMALIA, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO 45 296 057 za 
účelom výstavby multišportovej haly.____________________________________ 

 
Prednosta uviedol materiál, pre poslancov bola vykonaná prezentácia projektu. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová – poverená vedením oddelenia nakladania 
s majetkom. 

 
Diskusia: 
p. Černák – na rokovaní školskej komisie boli výhrady k ekonomickej časti, ide 

o charitatívny materiál, kedy požiada investor o stavebné povolenie, 
kedy skolauduje? 

prednosta – ide o školský dvor, inú aktivitu tam nepustíme, doplniť do uznesenia 
podmienku stavebného povolenia, 

p. Kríž – tiež mal výhrady, využil rozšírené zasadnutie komisie mládeže, mali sme 
možnosť dávať otázky investorovi, prísľuby investora sú zaznamenané 
v zápisnici, podporil materiál, 

p. Fiala – odporučil konštatačnú časť uznesenia preniesť do schvaľovacej, 
p. Strapcová – do MZ bude predložený písomný návrh nájomnej zmluvy,  

 
Záver: Uznesenie č. 194 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1/ konštatovať, 
že prenájom pozemkov v areáli Základnej školy Dudova 2, Bratislava pre spoločnosť 
DEMALIA, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO 45 296 057 je 
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 
Zb. 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, futsale. Plaváreň s bazénom o rozmeroch 25x10 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 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 
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žiakov, výsadba zelene, možnosti využívania bazéna pre potreby výučby aj pre 
žiakov iných škôl v mestskej časti. 
2/ schváliť  
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., Boženy Němcovej 8, 811 04 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., Boženy Němcovej 8, 811 04 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: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1  - návrh bol prijatý. 
---------- 

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

Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s. Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.  

Prednosta uviedol materiál, jedná sa o prenájom šatne, podmienka bola splatenie 
dlhu, obe splátky boli už zaplatené. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová – poverená vedením oddelenia nakladania 
s majetkom. 

 
Diskusia: 
p. Černák – školská komisia podporila materiál. 

 
Záver: Uznesenie č. 195 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1/ konštatovať, 
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 
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majú vytvorené individuálne študijné plány v rámci vzdelávania talentovanej 
mládeže. 
2/ schváliť  
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 škole Pankúchova 4, 
Bratislava. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť a zmluva nebude podpísaná. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
15. Návrh na predaj pozemku, para. 1444/11 TECHNOPOL SERVIS, a.s. 
 

Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová – poverená vedením oddelenia nakladania 
s majetkom. 

 
Diskusia: 
p. Miškov – požadoval priložiť k materiálu aj zmluvu. 

 
Záver: Uznesenie č. 196 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. konštatovať, 
že predmetný pozemok priamo súvisí s celým areálom TECHNOPOL-u a tvorí 
prístupovú komunikáciu k budove, ktorej je žiadateľ väčšinovým vlastníkom, čo je 
potrebné posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
2. schváliť  
predaj pozemku, parc. č. 1444/11 o výmere 3029 m2, ostatná plocha pre 
TECHNOPOL SERVIS, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, za cenu 
najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v aktuálnom znaleckom 
posudku č. 226/2011 vypracovanom Ing. Ivanom Izakovičom, čo predstavuje výšku 
51,39 €/m2, v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 
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16. Rozvojový plán na roky 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 
Strediska sociálnych služieb Petržalka.___________________________________ 

 
Materiál uviedla p. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka. 

 
Diskusia: 
p. Masár – ocenil prípravu materiálu, 
p. Miškov – podporí tento materiál je dobre spracovaný odporúča schváliť. 

 
Záver: Uznesenie č. 197 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. schvál iť Rozvojový plán  na roky 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 

2011 Strediska sociálnych služieb Petržalka 
2. prerokovať  finančné požiadavky na splnenie plánu v rozpočte Strediska 

sociálnych služieb Petržalka na rok 2013 v rámci prípravy rozpočtu.  
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

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

Materiál uviedol p. Lezo, riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam 
Petržalka. 

 
Diskusia: 
p. Černák – poukázal dopad nového zákona na činnosť strediska, 
p. Lezo – za objekt budovy zodpovedá riaditeľ školy 

 
Záver: Uznesenie č. 198 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
18. Rozvojový plán Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka 

Materiál uviedol Ing. Skovajsa, riaditeľ Miestneho podniku VPS.  
   

Diskusia: 
p. Masár – požiadal riaditeľa popísať zámer využitia pozemku na Kaukazskej, jeho 

finančné zhodnotenie, v prípade súhlasu predložiť do MZ v termíne do 
19.9.2012, 

p. Miškov – žiadal uviesť smerovanie podniku, náčrty investícií, VPS nemá jasný 
smer, priorita musia spočívať v zabezpečení čistoty, podnikateľská 
činnosť až následne, 
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p. Skovajsa – hľadá rezervy vo vlastnej činnosti – racionalizácia práce, úspora 
zamestnancov, priorita je čistota Petržalky, ak zarobia peniaze, tieto by 
investovali do obnovy techniky,  

p. Masár – žiadal vypracovať šablónu a štruktúru podnikateľského plánu, 
p. Miškov – navrhol prerušiť rokovanie a dopracovať materiál v zmysle požiadaviek 

do najbližšieho zasadnutia MR. 
 

Záver: Uznesenie č. 199 
 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prerušuje 
rokovanie k materiálu 
žiada 
riaditeľa m.p. VPS 
dopracovať Rozvojový plán Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 
Petržalka v zmysle predchádzajúceho usmernenia a predložiť ho na najbližšie 
zasadnutie miestnej rady. 

 
 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 

---------- 
 
19. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka. 

 
Materiál uviedla pani Bergerová, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka - zhodnotila 
prácu knižnice, poukázala na nevhodnosť priestorov na prevádzku. 
 
Diskusia: 
p. Lengyelová – zaujímala sa o cenu a vzájomné kompenzácie za priestory 
p. Bergerová – zvýši sa aj cena za m², 
p. Masár – ako sa uvažuje s biblioboxom, skúsenosti? 
p. Bergerová – ide o nadštandard, toto by bolo výhodné pre vysokoškolákov 40 kníh 

sa objaví aj z Vavilovovej, skvalitní sa práca knihovníka.  
 

Záver: Uznesenie č. 200 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  Rozvojový 
plán Miestnej knižnice Petržalka. 

 

 Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
20. Rozvojový plán Kultúrnych zariadení Petržalka. 
 

Materiál uviedol Ing. Litomerický, riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky, 
informoval o havarijnom technickom objektov kultúrnych zariadení a techniky.    

 
Diskusia: 
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p. Miškov – odporučil zbaviť sa DK Lúky aj Slniečka ostal by len DK Zrkadlový háj, 
ktorého oprava by sa zafinancovala, 

p. Litomerický – bez DK Lúky by sme vedeli v existujúcom zariadení robiť akcie, 
súhlasí s potrebou revitalizácie DK Zrkadlový háj,  

p. Miškov – z financií za predaj by sa dalo zainvestovať, 
p. Masár – „odchádzajú“ všetky strediská, na klube odznelo zachrániť DK Zrkadlový 

háj, je potrebné vykonať nápravu najmä v elektro oblasti čo najskôr, 
 
Záver: Uznesenie č. 201 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Rozvojový 
plán Kultúrnych zariadení Petržalky . 
 

 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
21. Rozvojový plán Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

 
Záver: Uznesenie č. 202 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prerušuje rokovanie k materiálu. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
22. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za  

II. štvr ťrok roku 2012._______________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta. 
 

Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 203 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
zobrať na vedomie informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným 
bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štrvrťrok roku 2012 . 

 

  Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
23. Žiadosti o odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutej neuhrádzaním 

predpísaných platieb za užívanie bytu.___________________________________ 
 

Prednosta uviedol materiál.  
 

Diskusia 
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p. Miškov – na komisii sme schválili neodpustiť, nedošlo k uhradeniu istiny, nech to 
ide cestou exekúcie. 

 
Záver: Uznesenie č. 204 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
neschváliť  
odpustenie príslušenstva pohľadávky, ktorá vznikla neuhrádzaním predpísaných 
platieb za užívanie bytu  žiadateľom : 
p. Antonovi Csányimu  za byt č. 134, Fedinova 20, Bratislava  vo výške  10.158,62 €   
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: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

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

poskytovaných s užívaním bytu._________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta. 
 

Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 205 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
neschváliť  
odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných 
s užívaním bytu č. 89 na Rovniankovej ul. č. 12 Bratislave žiadateľovi : 
p. Pavlovi Koniarovi vo výške  6.397,52  €.   
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v zmysle VZN č. 2/2005.________________________________________________ 
 
Materiál uviedla p. Podmajerská, vedúca kancelárie starostu. 

 
Diskusia: 
p. Škorvaneková - upozornila, že medzi žiadosťami nie je žiadosť ŠK Karate o 600 €. 

 
Záver: Uznesenie č. 206 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a) schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre žiadateľa: Ulita, občianske združenie vo výške 3000,- € 
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b) odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schvál iť poskytnutie 
dotácie nasledovným žiadateľom: 
1. Basketbalový klub Petržalka 
2. Depaul Slovensko, n.o. 
3. Odyseus, občianske združenie 
 

c) neodporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť poskytnutie dotácie nasledovným žiadateľom: 
1. Ing. Lucia Dulayová – Plávanie Nemo. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
26. Správa o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. na MÚ Bratislava-Petržalka 

v roku 2011._______________________________________________________ 

Materiál uviedol prednosta úvodné slovo, tento materiál sa predkladá ako 
informatívny materiál do MZ. 

 
Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Záver: Uznesenie č. 207 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie 
Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
za rok 2011 
odporúča 
predložiť Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka za rok 2011 ako informačný materiál na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - 
---------- 

 
27. Návrh na dodatočné schválenie zahraničnej služobnej cesty zástupcovi starostu. 

 
Predkladateľ p. Miškov informoval o služobnej ceste do Ostravy, za účelom získania 
skúsenosti z iného spôsobu zabezpečovania stravovania na školách, v rámci 
ekonomického prenájmu. 

 
Diskusia: 
p. Lengyelová – u nás stúplo stravné z dôvodu zvýšenej ceny energií a zmenšili sa 

porcie, potreba kontroly, 
p. Arnold – máme 11 škôl a každá má svoju kuchyňu, hrozí veľké prepúšťanie, 
prednosta – hľadisko kvality musí byť zohľadnené, 
p. Kríž – nepochybne by došlo k úspore, je to však politický krok, môže vyvolať 

nevôľu, potreba vhodnej komunikácie, zvážiť výber spoločnosti. 
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Záver: Uznesenie č. 208 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje  
zahraničnú pracovnú cestu zástupcovi starostu Martinovi Miškovovi, zo dňa 20. júna 
2012 do Ostravy a úhradu nákladov s ňou spojených. 

 

 Hlasovanie: za 7, proti 0  zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
28. Návrh na zvolanie 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.__________________________________________________ 
 

Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 209 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje 
zvolanie 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na deň 25.9.2012 podľa predloženého návrhu.  

 

 Hlasovanie: za 7, proti 0  zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
29. Stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o dani za ubytovanie.________________________________________________ 
 

Materiál uviedol starosta s tým, že odporúča vypustiť z § 8 odsek g/. 
 

Diskusia: 
p. Masár – porovnať s predchádzajúcim VZN, 
p. Miškov – bude proti, nesúhlasí s výnimkami na oslobodenie 

   
Záver: Uznesenie č. 210 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča s pripomienkami 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Stanovisko 
mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o dani za ubytovanie.  

 

 Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
30. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy o poplatku za znečistenie malým zdrojom znečistenia._______ 
 

Materiál uviedol starosta, odporúča zvýhodniť tých, čo sú napojení centrálne. 
Prednosta – zvýhodňuje sa pripojenie na verejnú sieť. 

 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
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Záver: Uznesenie č. 211 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Stanovisko 
mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o poplatku za znečisťovanie malým 
zdrojom znečistenia. 

 

 Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
31. Rôzne. 

p. Černák – informoval o podnete na klube ohľadom Petržalských novín, pozícia 
vydavateľa a nakladateľa, padli slová ako cenzúra z pozície nakladateľa, 
dochádza k úprave príspevkov, žiada manažment obce, aby šéfredaktorka 
pochopila, že poslanci sa považujú za časť vydavateľa. (Krátkou cestou 
oznámil sťažnosť klubu a odovzdal  písomnú správu o konkrétnych zisteniach 
zástupcovi starostu p. Miškovovi.) 

p. Miškov – odporúča zvolať redakčnú radu a tento podnet prerokovať,  
p. Masár – berie to na seba a zvolá redakčnú radu. Potreba stanoviť pravidlá. 
p. Černák, FP – zmobilizovať redakčnú radu, starosta má autoritu, musí to riešiť vedenie 

mestskej časti, 
p. Lengyelová – boli spätné väzby na zasahovanie do článkov, sú verejný plátok nie 

súkromný. 
---------- 

 
 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu zástupca starostu poďakoval prítomným 
za účasť a ukončil zasadnutie miestnej rady. 
 
 
Overovatelia zápisu:_____________________________ 
    Ivana Antošová  
  
   ______________________________ 
    Miloš Černák 
 
 
 
 
Zapísala: _____________________________ 
  Helena Čierníková 
 
 
 
 

_______________________ 
      Vladimír Bajan 

starosta  


