
 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Z á p i s n i c a 

z 13. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 6.11.2012. 
 

Prítomní: Ing. Vladimír Bajan  
 Ing. Roman Masár – 1. zástupca starostu 
 Martin Miškov – zástupca starostu 
 Mgr. Ivana Antošová – členka rady 
 Ing. Augustín Arnold - člen rady 

Mgr. Adrián Arpai – člen rady 
 Mgr. Ján Bučan - člen rady 
 Ing. Miloš Černák - člen rady 
 Mgr. Daniela Lengyelová - členka rady 
 Mgr. Ľubica Škorvaneková - členka rady 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 
 Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
   Mgr. Oliver Kríž – tajomník miestnej rady 

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

Prizvaní:   Mgr. Veronika Redechová, vedúca odd. školstva 
                 Mgr. Iveta Strapcová, vedúca odd. nakladania s majetkom 

  Ing. Julián Lukáček, vedúci finančného odd. 
  Mgr. Alena Halčáková, vedúca odd. sociálnych vecí 
  JUDr. Emil Chlebec – referát predbežnej právnej ochrany 
 Ing. Klaudia Plačková, referát predbežnej právnej ochrany 

---------- 
 

Rokovanie uviedol starosta, privítal na rokovaní prítomných.   
 
Do programu rokovania bol ako bod č. 3 zaradený materiál Stanovisko 
mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky. 
 

Hlasovanie o zaradení do programu rokovania: za 8, proti 0, zdržal sa 
hlasovania 0 – návrh bol prijatý. 

---------- 
 
Schválenie programu rokovania: 
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Hlasovanie o programe rokovania: za 8 , proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh 
bol prijatý. 

----------- 
 
Overovatelia zápisnice: p. Mgr. Ján Bučan  

     p. Mgr. Adrián Arpai 
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 
---------- 

 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 31. 10. 2012._____________________________________ 
 
Materiál uviedol prednosta vykonal odpočet uznesení. 
uznesenie č. 66 k tomuto sú nové aktivity, organizovanie dopravy, následne bude  
 
Diskusia: 
starosta – informoval o projekte revitalizácie Ovsištského nám. – nebudeme 

úspešní, projekt nám zablokoval pracovník VÚC, o tomto bude 
informovať ministra pôdohospodárstva, 
- projekt ISRMO – pôvodne bola naša MČ vybratá, primátor rozhodol o 
presune peňazí na iné projekty pre Pezinok, náš projekt má 5 prvkov 
v hodnote 4,2 mil. €, hrozí nám vyradenie, 

p. Miškov – v europrojektoch musíme byť aktívnejší  
- k Bytovému podniku Petržalka – vyriešiť e-mailovú komunikáciu 
s BP, nebol predložený rozvojový plán, 

starosta – ZMOS bude iniciátorom ohľadom Eurofondov, p. Pätoprstá je členkou 
monitorovacieho výboru OPBK, začína mať ohľadom europrojektov 
obavy, z dôvodu zvýšenia spoluúčasti financovania, 
- upozornil na veľmi vážny problém s BP, zvolať dozornú radu BP, 
vykonať audit - naplniť kroky podľa zákona, 

p. Arpai – dozorná rada bude zasadať budúci týždeň, predsedovia poslaneckých 
klubov budú informovaní 

 

Záver: Uznesenie č. 212 
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 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

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

 
Materiál uviedol prednosta – upresňuje sa spôsob ukončenia diskusie. V minulom 
MZ bola námietka ohľadom ukončenia rozpravy, poslanec to podal až na 
prokuratúru, dostali sme upozornenie, nesúhlasili sme s ním, boli tu technické 
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nedostatky, prokurátorka bola prekvapená, že nahrávka nebola oficiálna, rada by 
prišla na MZ, aj na to je zmena pripravená.  
 
Diskusia: 
p. Fiala – odporučil zmeniť v § 2 účinnosť, 
starosta – zmenil účinnosť od 1.12.2012. 
 
Záver: Uznesenie č. 212 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 
 

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

 

3. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy._________________________ 
 
Materiál uviedol starosta – ide o zmenu finančnej solidarity 4 veľkých mestských 
časti so 7 malými mestskými časťami - zníženie na 2% pre rok 2013, pomohlo by 
to nášmu rozpočtu. 
  
Diskusia: 
p. Miškov – aké bude percento na ďalšie roky? 
starosta – ide o postupné znižovanie, 
p. Lengyelová – akú sumu tvoria 2%? 
prednosta – ide o 206 tis. € 
p. Černák – podporil, v porovnaní s inými mestskými časťami dotujeme pobyt detí 

v MŠ v iných mestských častiach, 
p. Lengyelová - argumenty aj na interaktívne tabule, v meste dostala každá  škôlka 

aj dve, 
starosta – začína sa diskusia na meste, ako ďalej, záleží od mestských poslancov, 
p. Fiala – podporuje, bude presadzovať na meste záujem MČ, 
starosta – aby sme vedeli s čím môžeme do rozpočtu rátať, prednosta predloží  do 

MZ analytiku. 
 
Záver: Uznesenie č. 214 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 
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4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Prednosta uviedol materiál. 
K materiálu bola prizvaná p. Redechová, vedúca oddelenia školstva, kultúry 
a športu.  
 
Diskusia: 
starosta – Slnečnice a Petržalka juh, ide asi o 20.000 obyvateľov, od investorov 

minimálne požadovať vybudovanie materskej školy, aj dopravnú 
obslužnosť detí ak majú prechádzať cez cestu do školy,  

p. Miškov – pri verejných investíciách požadovať toto od investorov, narastá počet 
detí, podporí starostu, aby toto bolo vyjasnení v uznesení, 

p. Škorvaneková – v minulosti už toto bolo požadované pri stanovisku 
k urbanistickej štúdii sme dali požiadavku na materskú školu - preveriť,  

p. Redechová – k 15.9. máme 3.933 žiakov + 22 frekventantov, doplniť ZŠ na 
Tupolevovej, v prístavbe na Turnianskej máme perspektívu otvárať 
nové triedy, 

starosta – Slnečnice, zmeny v projekte, 5 poschodové mestské vily, žiadať sem MŠ 
aj ihrisko, potreba územného plánu zóny. 

 
Záver: Uznesenie č. 215 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1. schvál iť  
Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

2. požiadať prednostu 
a) zabezpečiť spracovanie požiadaviek pre príslušných investorov nových 

obytných zón Slnečnice a Južné mesto na výstavbu objektov materských škôl 
pre potreby mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

b)  riešiť s príslušnými investormi bezpečný prístup z nových obytných zón 
k základným školám na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

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

 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom 
priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova  
a Jiráskova.________________________________________________________ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bol prizvaný p. JUDr. Chlebec, poverený vedením referátu predbežnej 
právnej ochrany a p. Plačková z tohto referátu. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 216 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Schváliť  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve, 
pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova.    
 

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

 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka._________________________________________________ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bol prizvaný p. JUDr. Chlebec, poverený vedením referátu predbežnej 
právnej ochrany a p. Plačková z tohto referátu. 
 
Diskusia: 
starosta – podobný materiál prijalo MZ v Ružinove, ide o pravidlá, 
p. Bučan – víta možnosť prijatia pravidiel, nie je tu stanovisko finančnej komisie či 

je možné aj spätne upravovať prevádzkovú dobu, 
p. Chlebec – upraviť do 30 dní po novom, rieši to § 11, pripomienky neboli, 
p. Masár – informovať prevádzky, 
p. Chlebec – na našich stránkach je toto zverejnené, do dnešného dňa neprišla 

žiadna pripomienka, 
p. Antošová – čo s herňami, ktoré sú otvorené nonstop? 
p. Chlebec – herne rieši § 6, z hľadiska rušenia verejného poriadku sú herne 

najmenej problémové, tu je otázka začiatku prevádzkovej doby, či od 
18,00 alebo od 20,00 hodiny, herne sú morálny problém, 

starosta – MČ bude iniciovať novelu štatútu – minimálne dať vedieť o príprave 
herne, bude žiadať dve pečiatky na herne (viď Vlastenecké námestie), 

p. Fiala – ekonomická doložka – spoplatnenie vydávania povolení, podľa 
sadzobníka je to v poriadku. 

 
Záver: Uznesenie č. 217 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 

    Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 1  - návrh bol prijatý 
---------- 
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7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení 
neskorších VZN.____________________________________________________ 

Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bol prizvaný p. Lukáček – vedúci finančného oddelenia. 
  
Diskusia: 
starosta – či sa novela zákona o chove psov premietne premietne aj do daňového 

zákona? 
- objasniť § 3 odsek 4, odporúča tiež zvýšiť platby za nežiadúcich psov. 

 
Záver: Uznesenie č. 218 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných nariadení. 
 

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

 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa ruší VZN č. 2/1997, zo dňa 06. 05. 1997 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.______________________ 

 
Materiál uviedol prednosta. 
  
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 219 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť VZN, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1997 
o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej 
časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/1997. 
 

 Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
9. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného 

mesta SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného 
mesta SR Bratislavy._________________________________________________ 

 
Prednosta uviedol materiál.  
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
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Záver: Uznesenie č. 220 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť súhlasné stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

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

 
10. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR č. 
12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších predpisov._______________________________________________ 

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Diskusia: 
starosta – pri výstavbe spaľovne, sa vybrala firma OLO, teraz v rámci zákona 

o obstarávaní, nedávať jednu konkrétnu spoločnosť do VZN, naše 
skúsenosti sú aj negatívne s touto spoločnosťou,  

p. Miškov – dáva podporné stanovisko. 
 
Záver: Uznesenie č. 221 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene 
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 
predpisov. 

 

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

 
11. Návrh aktualizácie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Petržalka.__________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Halčáková, vedúca oddelenia sociálnych vecí. 
 
Diskusia: 
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starosta – je potrebné pracovať s materiálom a údajmi v ňom, na strane 44 upraviť 
výstup. 

 

Záver: Uznesenie č. 222 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť 
aktualizáciu Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
 

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

 
12. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy  

so spoločnosťou DALKIA, a.s. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 35 702 257. 
 

Materiál uviedol starosta, pred MZ bude ešte stretnutie so zástupcami klubov. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
Prednosta doplnil – zmluva do 2019, teraz zmena do roku 2039, chcú investovať 
52 mil. € do zmeny technológie, benefit pre MČ - prekládka elektrického napätia 
nad Draždiakom, dodatok k nájomnej zmluve bude predložený do klubov. 
 
Diskusia: 
p. Bučan – ocenil komunikáciu Dalkie s mestskou časťou, na kluboch musí prísť 

k dohode, aby sa materiál prerokoval na novembrovom MZ, ide o 20 
ročné predĺženie nájmu, vyčísliť aktivity voči MČ, spoločnosť Dalkia 
diskutuje aj so školami, mali by nakúpiť merače pre školy, potom 
navýšenie ceny nájomného, materiál je málo konkrétny, navrhol 
prerušiť rokovanie a posunúť tento materiál do ďalšieho MZ, 

starosta – dať na papier závery za účasti predsedov klubov, tlmočiť všetky 
požiadavky, zadefinovať ich, cez komisie rokovať tento týždeň, 

p. Miškov – je za prerušenie materiálu, mohli o toto požiadať skôr, 
prednosta – ak sa má meniť technológia, potreba staveného povolenia 
časová tieseň, 

p. Masár – aby mali predsedovia klubov k dispozícii zmluvu k nahliadnutiu, 
prednosta – zmluva sa dá k nahliadnutiu v úzkom kruhu diskrétne je to otázka 

obchodného tajomstva, 
 
Záver: Uznesenie č. 223 
 

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

Hlasovanie za prerušenie rokovania: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 0. 
---------- 

 
13. Návrh na bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku rozpočtovým 

organizáciám zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka z dôvodu 
zmeny vlastníckych vzťahov – objekty a areály základných a materských 
škôl.______________________________________________________________ 
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Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 224 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku rozpočtovým 
organizáciám zriadeným mestskou časťou Bratislava-Petržalka: 
1. Základná škola Dudova 2,  
2. Základná škola Nobelovo nám. 6,  
3. Základná škola Prokofievova 5,  
4. Základná škola Černyševského 8,  
5. Základná škola Budatínska 61, 
6.  Základná škola Holíčska 50,  
7. Základná škola Gessayova 2,  
8. Základná škola Lachova 1,  
9. Základná škola Pankúchova 4,  

10. Základná škola Tupolevova 20,  
11. Základná škola Turnianska 10, 
12. Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka,  
• Materská škola Bohrova 1,  
• Materská škola Bradáčova 4,  
• Materská škola Bulíkova 25, 
• Materská škola Bzovícka 6,  
• Materská škola Gessayova 31,  
• Materská škola Haanova 9,  
• Materská škola Holíčska 30, 
• Materská škola Iľjušinova 1, 
• Materská škola Jankolova 8, 
• Materská škola Lachova 31,  
• Materská škola Lietavská 1,  
• Materská škola Macharova 1,  
• Materská škola Pifflova 10,  
• Materská škola Röntgenova 16,  
• Materská škola Rovniankova 8,  
• Materská škola Strečnianska 2,  
• Materská škola Ševčenkova 35,  
• Materská škola Šustekova 33,  
• Materská škola Turnianska 6,  
• bývala Materská škola Fedinova 7. 
z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov – objekty a areály základných 
a materských škôl. 
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Nehnuteľný majetok bude zverený do správy na základe protokolov o zverení 
správy majetku jednotlivým základným školám a Stredisku služieb školám 
a školským zariadeniam Petržalka ku dňu 01. 12. 2012. 
 

 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
14. Návrh na prenájom časti objektu a v časti pozemku na bývalej ZŠ na 

Vlasteneckom námestí č. 1, Bratislava-Petržalka pre spoločnosť Štefan Ba – 
PROSET, Wolkrova 37, 851 01 Bratislava za účelom prevádzky tenisovej 
školy a tenisových kurtov____________________________________________ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom 
a p. Redechová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu. 
 
Diskusia: 
p. Masár – komisia SMM odporúča zmeniť dobu nájmu na 10 rokov, 
p. Miškov – ak dáme na 15 rokov požadovať investície pre mestskú časť alebo 

školu, nie sú žiadne uvedené, je to v našom majetku, 
p. Černák – návrh neprešiel v školskej komisii, cena za hodinu tenisu nie je nízka 

je to komerčná činnosť, nájomca investuje, malo by to byť inak, 
z účtovného hľadiska nie je to zhodnotením nášho majetku, 

p. Bučan – pozastavil sa nad dobou nájmu na 15 rokov, p. Kovár bol na škole dať 
dobu nájmu podľa ostatných dôb, podporí na 10 rokov, prípadne nech 
investuje, 

p. Fiala – ocenil nárast ceny o 25% , použiť jednotne inflačný koeficient, 
p. Redechová – ide o suterénne priestory, nikdy sa v nich neuvažovalo s jedálňou, 
starosta – doplniť informáciu o investície, 
p. Redechová – ďalší nájomca v objekte – ZŠI má najväčšie priestory, na 

súkromnej škole klesá počet žiakov na škole vlani 210, teraz 184, 
z ktorých na v jedálni ZŠI stravuje sa len žiakov. 

 

Záver: Uznesenie č. 225 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1) konštatovať, 
že prenájom časti objektu bývalej ZŠ Vlastenecké nám. č. 1 Bratislava-Petržalka, 
súpisné číslo 1251, postaveného na pozemku parc. č. 4430 o výmere 173,75 m² 
a časti pozemku parc. č. 4431/3 o výmere 2675,5 m² zastavaná plocha, k. ú. 
Petržalka za účelom zriadenia resp. pokračovania prevádzky tenisovej školy 
a tenisových kurtov (ďalej len „predmet nájmu“) je prípadom hodným osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písmeno c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov z dôvodov, nakoľko sa spoločnosť venuje výchove 
mladých tenistov už od predškolského veku, prostredníctvom Tenisovej akadémie 
Henriety Nagyovej výučbe tenisu detí a mládeže, počas letných prázdnin 
organizuje letné tenisové prázdniny, tiež z dôvodu, že väčšina záujemcov je 
z radov obyvateľov Petržalka, ktorí sa zapájajú do rôznych tenisových turnajov 
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organizovaných touto školou, napr. v rámci Petržalských dní tenisový turnaj vo 
štvorhre „O pohár starostu Petržalky“ a pod. Hlavným cieľom školy je pritiahnuť 
čo najširšiu verejnosť rôznych vekových kategórií v snahe zabezpečiť pohyb 
psychickú odolnosť a v neposlednom rade zmysluplné vyplnenie voľného času, 
predovšetkým mladých Petržalčanov. Okrem toho do predmetu nájmu investoval 
počas doby nájmu finančné prostriedky v objeme 187 545,- €. 
 
2/ schváliť s pripomienkami 
nájom objektu bývalej ZŠ Vlastenecké nám. č. 1, Bratislava-Petržalka, súpisné 
číslo 1251, postaveného na pozemku parc. č. 4430 o výmere 173,75 m² a časti 
pozemku parc. č. 4431/3 o výmere 2675,5 m² zastavaná plocha, k. ú. Petržalka za 
účelom zriadenia resp. pokračovania prevádzky tenisovej školy a tenisových 
kurtov na dobu 10 rokov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2022, s tým, že nájomné za 
nebytové priestory a cena prenájmu za pozemok budú prepočítané na dobu 10 
rokov. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto 
uznesenie stráca platnosť. 
 

 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 1  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
15. Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-

Petržalka spoločnosti CMZ MATKA, s.r.o. za účelom poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a detská psychiatria. 

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Diskusia: 
p. Miškov – chýbajú investície za zvýhodnený nájom musia, informácia do MZ ? 

- nájomné rozdeliť na pozemok na budovu. 
 
Záver: Uznesenie č. 226 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1/ konštatovať, 
že prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka 
spoločnosti CMZ MATKA, o.z., Nová ves 2221/19, 929 01 Dunajská Streda, 
IČO: 36 247 146 za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore 
psychiatria a detská psychiatria 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 poskytovanie uvedených služieb je využívané 
predovšetkým obyvateľmi Petržalky, ale aj celého Slovenska, je hradené 
prostredníctvom zdravotných poisťovní, a zároveň zamestnanci centra poskytujú 
bezplatné prednášky a poradenské služby pre širokú verejnosť, z ktorých niektoré 
boli v minulosti uverejnené aj v Petržalských novinách. Detský psychiatrický 
stacionár je jediný na Slovensku. 
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2/ schváliť  s pripomienkami 
nájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka 
spoločnosti CMZ MATKA, o. z., Nová ves 2221/19, 929 01 Dunajská Streda, 
IČO: 36 247 146 v celkovej výmere 4 411 m2, za účelom poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v odbore psychiatria a detská psychiatria na dobu 10 rokov od 
01.01.2013 do 31.12.2022 za nájomné výške 0,26,- €/m²/rok v celkovej výške 
1 146,86 €, ktoré bude splatné v polročných splátkach vopred a to do 15.01 
a 15.07 príslušného kalendárneho roka. Žiadateľ predloží plán investícií na údržbu 
a obnovu objektu.  
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom 
prípade toto uznesenie stráca platnosť. 
 

 Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
16. Návrh na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická 38, 

Bratislava-Petržalka spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. za účelom 
umiestnenia základňovej stanice. 
 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Hlasovalo a bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 227 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1/ konštatovať, 
že prenájom časti strešnej plochy na budove bývalej základnej školy na 
Beňadickej ul. č. 38 Bratislava-Petržalka pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 
Metodova 8, 821 03 Bratislava, IČO 356 97 270 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 umiestnením jednej základňovej stanice sa 
zabezpečí starostlivosť o časť strechy na uvedenej budove v mieste inštalovania 
technologického zariadenia a súčasne sa zabezpečí skvalitnenie verejnej 
elektronickej komunikačnej siete pre obyvateľov – užívateľov uvedeného 
operátora, 
2/ schváliť  
nájom časti strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická č. 38, Bratislava-
Petržalka spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava za 
účelom umiestnenia jednej základňovej stanice na dobu 5 rokov, od 01. 01. 2013 
do 31. 12. 2017 za ročné nájomné vo výške 4 800,- €, ktoré bude splatné 
v polročných splátkach vopred a to do 15.01. a 15.07. príslušného kalendárneho 
roka.(za podmienky splnenia prísľubu z rokovania s vedením mestskej časti). 
Výška nájomného sa bude automaticky valorizovať v súlade s mierou inflácie 
vyhlásenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Valorizácia sa prvýkrát 
uplatní v roku 2014. 
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Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom 
prípade uznesenie stráca platnosť. 
 

 Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4,  

851 01 Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, Bratislava  
 

Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 228 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
1. konštatovať, 
že prenájom telocvične v objekte Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava pre 
FC Petržalka 1898, a.s. je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 
písm. c) zák. 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 že všetky aktivity, ktoré klub vykonáva, sú pre školu prínosom 
v oblasti podpory mladých talentov, medzi ktorých patria aj žiaci základnej školy, 
ktorí majú vytvorené individuálne študijné plány v rámci vzdelávania talentovanej 
mládeže, 
 
2. schváliť  
prenájom telocvične 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 1.12.2012 do 30.3.2013 za cenu 6,33 €/hod., celkovo za 14,5 hod. 
týždenného nájmu 90,50 €. 
Príjem z prenájmu telocvične bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
Zmluva o nájme bude podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0, - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
18. Návrh na prenájom nebytových priestorov o objekte ZŠ Budatínska 61, 

Bratislava pre MŠKI ISKRA Petržalka.  

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
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Diskusia: 
p. Miškov – žiadal informáciu o stave objektu, kde hrajú súťaže? 
p. Černák – boli nevyjasnené vzťahy vo vedení, ide však o petržalský klub 
starosta – klubu sme zapožičali názov, boli vlastníci budovy v areáli Matadoru, 

mali to byť naši partneri, budovu idú predať, prenajali sme im trávnik, 
mali by sme podporovať jeden futbalový klub, jeden hokejový klub 
a jeden volejbalový, budú ešte rokovania, ako ďalej s MŠKI, 

p. Masár – v roku 2013 je termín na realizáciu záväzkov, vychovávajú mládež, , 
v Petržalke sa uživia aj dva futbalové kluby, 

prednosta – nedodržali zmluvu - investičný plán, obsahoval termíny ktoré 
nedodržujú, nech predložia aktualizáciu investičného plánu 

 
Záver: Uznesenie č. 229 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatovať, 
že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre Miestny 
športový klub Iskra Petržalka, o. z., je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa  
§ 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu, že v areáli školy je futbalové ihrisko, ktoré využíva športový 
klub, v ktorom sú zaradení aj žiaci základnej školy Budatínska 61, že priestory 
šatní v dopoludňajších hodinách slúžia pre žiakov školy a po vyučovaní slúžia pre 
členov športového klubu, nie na komerčné účely, 
 

2. schváliť  
prenájom nebytových priestorov - šatní o výmere 83,8 m² v  objekte Základnej 
školy Budatínska 61, Bratislava pre Miestny športový klub Iskra Petržalka, o. z., 
Údernícka 20, 851 01 Bratislava, IČO: 00 686 743 na dobu určitú od 1.1.2013 do 
31.12.2013 za cenu 10,- €/m²/rok, celkovo za cenu 838,- € ročne, zvýšenú o 20% 
za užívanie spoločných priestorov, t.j. celkovo za 1005,60 €/rok. 
Príjem z prenájmu bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované 
služby a energie budú príjmami prenajímateľa. Cena služieb a energií bude 
stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 
Zmluva o nájme bude podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
19. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Medveďovej 21, Bratislava pre 

MUDr. Evu Žlnkovú, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava.__________________ 
 

Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
   
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 230 
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      Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
     odporúča 

      Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatovať, 
že prenájom nebytových priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave doterajšiemu 
nájomcovi MUDr. Eve Žlnkovej, Tupolevova 10, 851 01 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 1996, pôvodné priestory zrekonštruoval na 
ambulanciu praktického lekára dospelých na vlastné náklady, 
 

2. schvál iť  
prenájom nebytových priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave doterajšiemu 
nájomcovi MUDr. Eve Žlnkovej, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava, na dobu 
určitú od 01. 03. 2013 do 28 02. 2023, za cenu 21,32 €/m²/rok, celkom za 
1.312,67 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je 61,58 m². 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 
 

 Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržal sa 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
20. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10, Bratislava pre 

Františka Nemca, STAVREM, Pezinská 22, 903 01 Senec, IČO: 34 776 125. 
 

Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Diskusia: 
starosta – preveriť uznanie dlhu Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. 
 
Záver: Uznesenie č. 231 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatovať,  
že prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave doterajšiemu 
nájomcovi Františkovi Nemcovi STAVREM, Pezinská 22, 903 01 Senec, IČO: 
34 776 125 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 1998, pôvodné priestory 
zrekonštruoval na sklady k údržbe domového a bytového fondu, 
 

2. schvál iť  
prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave doterajšiemu 
nájomcovi Františkovi Nemcovi STAVREM, Pezinská 22, 903 01 Senec, IČO: 
34 776 125 na dobu  určitú od 01. 12. 2012 do 30. 11. 2017, za cenu 27, 81 
€/m²/rok, celkom 4.135,22 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je 148/68 m². 
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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 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
21. Návrh na prenájom časti pozemku, parc. č. 4704/1 pre BigBoard Slovensko, 

a.s., IČO: 44540957.________________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 232 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatovať 
že časť predmetného pozemku bude žiadateľom využívaná za účelom reklamného 
zariadenia na poskytovanie veľkoplošnej reklamy, pričom žiadateľ reklamné 
zariadenie postavil na vlastné náklady. Preto je potrebné posudzovať žiadosť 
o prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, od. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

2. schváliť  
prenájom časti pozemku, parc. č. 4704/1 o výmere 85,12 m², ostatné plochy pre 
BigBoard Slovensko, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 
44 540 957, na dobu 5 rokov, za cenu 48,20 €/m²/rok výlepovej plochy 
reklamného zariadenia 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: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
22. Návrh na prenájom pozemku, za účelom umiestnenia reklamného zariadenia 

pre firmu RENGL Slovensko, Nám. Štefana Moysesa 4, Banská Bystrica, 
IČO: 35 877 979.___________________________________________________ 

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Diskusia: 
p. Miškov – upresnil umiestnenie skruže - nachádza sa pri kúpalisku Matador, 
p. Fiala – upozornil na nesúlad v m², v dôvodovej správe a žiadosti, 
starosta – neschváliť nájom, požiadať vlastníka o odstránenie tohto zariadenia. 
 
Záver: Uznesenie č. 233 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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neschvaľuje 
prenájom pozemku, parc. č. 5570, na ktorom sa nachádza reklamné zariadenie 
v lokalite Údernícka ulica pre spoločnosť RENGL Slovensko, s.r.o., Nám. Š. 
Moysesa 4, Banská Bystrica 
 

žiada 
prednostu miestneho úradu 
vyzvať vlastníka na odstránenie reklamného zariadenia. 
 

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

 
23. Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012 uzavretej medzi 

prenajímateľom ZŠ Prokofievova 5 a nájomcom Tanec proti drogám, 
občianske združenie, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36076228. 

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 234 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť  
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012 platnej od 1.9.2012 uzavretej 
medzi prenajímateľom ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 31 754 911 
a nájomcom Tanec proti drogám, občianske združenie, Prokofievova 5, 851 01 
Bratislava, IČO: 36076228. 
 

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

 
24. Návrh na schválenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 215/2007 na 

prenájom nebytových priestorov v objekte prevádzkovej budovy na 
Kutlíkovej ul. č. 17 v Bratislave pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. 
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874.____________________ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 235 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1. konštatovať, 
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že prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove na Kutlíkovej č. 17 
v Bratislave doterajšiemu nájomcovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
Mamateyova17, 851 05 Bratislava, IČO: 5937874 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 zabezpečuje 
poskytovanie služieb občanom mestskej časti v rámci komplexu poskytovania 
služieb občanom v jednom objekte, 

 

2. schváliť 
prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove na Kutlíkovej č. 17 
v Bratislave pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. Mamateyova 17, 851 05 
Bratislava, IČO: 35937874 podľa § 9a odseku 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, na dobu určitú od 1.10.2012 do 31.12 2016, za cenu 133,67 €/m²/rok, 
celkovo za 26 427,12 €/rok. 
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 9, proti 0, zdržal sa 0  - návrh bol prijatý. 
 

---------- 
25. Žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutej neuhrádzaním 

predpísaných platieb za užívanie bytu.___________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 

 

Záver: Uznesenie č. 236 
 

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 žiadateľovi: 
p. Jozefovi Šedivému za byt č. 74, Rovniankova 16, Bratislava vo výške 6.769,03 
€. 
 

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

 
26. Žiadosť o odpustenie z omeškania úhrady nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním bytu. 
 

Materiál uviedol prednosta. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 

 

Záver: Uznesenie č. 237 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
neschváliť  
odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných 
s užívaním bytu č. 45 na Jasovskej ul. č. 15 Bratislave žiadateľke: 
p. Darine Kuricovej vo výške 49.558,91 €..   
 

 Hlasovanie: za 9, proti0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
27. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. 

štvrťrok roku 2012._____________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 238 

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 III. štvrťrok roku 2012. 
 

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

 
28. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN  

č. 2/2005._________________________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta. 
 
Diskusia: 
p. Miškov – k FC Petržalka, 1898 - bol aj na športovej komisii, pokladá tento klub 

za dôležitý pre Petržalku, došlo k zmenám v manažmente, ocenil 
prácu p. Augustína, konsoliduje klub, navrhol zvýšenie dotácie 
na 20.000 €, vykonať na MZ rozpočtové opatrenie, 

p. Bučan – finančná komisia navrhuje 8.500 €, je tu návštevnosť 700 – 800 ľudí, 
zvážiť návrh p. Miškova, 

p. Miškov – potrebujú pomoc, majú 400 detí, je to pre mládežnícky futbal, neskôr 
sme sa k tomu dostali, MŠKI dostali už 15.000 € tento rok,  pomohla 
by im suma 20.000, 

p. Masár – je chyba, že nepožiadali skôr, investovali do tribúny, bol už problém 
8.500 €, na konci sezóny dať dotáciu je otázne, máme šetriť, dajme 
im na jar, 

starosta – koncom sezóny činnosť klubu nezaniká, 
p. Miškov – otázka, či je možné tieto peniaze čerpať, dotáciou zaplatia niečo aj v 

priebehu roka, 
p. Škorvaneková – nesúhlasí, v komisii odporučili 2.000 €, žiadosť je po formálnej 

stránke zlá, požiadavky nie sú špecifikované, 
p. Arpai - videl ich prácu, je za dotáciu, 
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starosta – do Petržalky sa vrátil futbal, postúpiť do MZ, 
 
Záver: Uznesenie č. 239 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť poskytnutie 
dotácie:  
FC Petržalka 1898 – podpora mládežníckeho futbalu. 
 

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

 
29. Návrh na zvolanie 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka______________________________________________ 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Záver: Uznesenie č. 240 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje  
zvolanie 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka na deň 13.11.2012 podľa predloženého návrhu. 
 

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

30. Rôzne  
 

 Starosta požiadal odd. organizačných vecí preveriť možnosť konania 
decembrového MZ 11.12.2012, s tým súvisí aj zmena termínu rokovania MR. 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie miestnej rady. 
 
 
 
Overovatelia zápisu: _____________________________ 
    Mgr. Adrián Arpai     
  
    ______________________________ 
    Mgr. Ján Bučan       
        
 
 
Zapísala: _____________________________ 
  Helena Čierníková 
 
 

_______________________ 
   Ing. Vladimír Bajan 

starosta  


