
 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Z á p i s n i c a 

z 15. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 19.2.2013 
 
 

Prítomní: Ing. Vladimír Bajan  
 Ing. Roman Masár – 1. zástupca starostu 
 Martin Miškov – zástupca starostu 
 Mgr. Adrián Arpai – člen rady 
 Mgr. Ivana Antošová – členka rady 
 Ing. Augustín Arnold - člen rady 
 Mgr. Ján Bučan - člen rady 
 Ing. Miloš Černák - člen rady 
 Mgr. Daniela Lengyelová - členka rady 
 Mgr. Ľubica Škorvaneková - členka rady 
 
Ospravedlnený: Mgr. Oliver Kríž – tajomník MR - PN 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 
    Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
    PhDr. Denisa Paulenová – odd. organizačných vecí 
    Bc. Miloslava Podmajerská – kancelária starostu 
    JUDr. Ľubomír Kollár – právnik 
 
Prizvaní:   Mgr. Iveta Strapcová  – ved. odd. NsM 
    Ing. Julián Lukáček – ved. FO 
    p. Kracina – KZP 
    Bc. Kristína Hájková - poslankyňa 

---------- 
 
Rokovanie uviedol starosta, privítal na rokovaní prítomných. 
 
Schválenie programu rokovania: 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 01. 2013. 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 
časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

3. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  
za IV. štvrťrok roku 2012. 

4. Návrh na prevod vlastníctva garáže č. 18 na ul. Medveďovej č. 18 v Bratislave 
pre nájomcu Jozefa Kozára, bytom Bzovícka 32, Bratislava. 
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5. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre 
spoločnosť KIMALL, spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, IČO: 31 358 772. 

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 33 v Bratislave pre 
spoločnosť ABO, a.s., Haanova 33, Bratislava, IČO: 35 783 176. 

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 
Bratislava pre Ing. Jaromíra Sýsa, Mánesovo nám. 7, Bratislava,  
IČO: 11 820 471. 

8. Návrh na prenájom pozemku  pre  firmu  Gazzi, s.r.o., Heyrovského 4638/7, 
Bratislava, IČO: 46 534 229. 

9. Návrh na prenájom pozemku pre firmu  HJ  INVEST, s.r.o., Mileti čova 64, 
Bratislava, IČO: 35 941 456. 

10. Návrh na  prenájom nebytových priestorov v ZŠ Tupolevova 20, Bratislava pre 
SZUŠ ART PEGAS, Pri Kríži 11, Bratislava, IČO: 37 926 195. 

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

12. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 
a nakladanie s majetkom v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, vykonanej 
Najvyšším kontrolným úradom SR. 

13. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

14. Návrh Dodatku č. 3 Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

15. Návrh  na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 
16. Návrh na odvolanie Olivera Kríža z funkcie tajomníka Miestnej rady mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 
17. Návrh na zvolanie 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 
18. Rôzne 

  

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

 
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Augustín Arnold 
        p. Mgr. Ján Bučan 
 

Hlasovanie: za 9 proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 
---------- 

 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 1. 2013._________________________________________________ 
 
Starosta – ostalo otvorené uznesenie miestnej rady č. 244 - nebol predložený Rozvojový 
plán BP na rok 2013, očakáva aktivity v Dozornej rade BPP, s.r.o aktívnu účasť 
predsedov klubov,  
Prednosta vykonal odpočet jednotlivých uznesení.   
starosta – informoval, že na zasadnutie miestneho zastupiteľstva predloží vlastnú verziu 
Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti, ktorá už bola zaslaná na 
poslanecké kluby na pripomienkovanie 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
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Záver: Uznesenie č. 257 
 

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 
31. 1. 2013. 

---------- 
 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 
časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia._______________________ 

 
Materiál uviedol prednosta, materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách. 
Prizvaný bol p. Lukáček – vedúci finančného oddelenia. 
 
Diskusia: 
p. Lukáček – VZN nemá dopad na MČ, ale na mesto, zákon ukladá priemernú výšku, 

dotácie, ktorá je oproti roku 2012 zvýšená, 
p. Černák – školská komisia žiada doplniť porovnanie s rokom 2012, dotácia pre školské 

jedálne je vypočítaná na potenciálnych stravníkov nie na aktuálny stav, 
starosta – budeme jedálne nabádať na iniciatívu, potrebujú potravinové vstupy zabezpečiť 

za nižšie ceny aby ostalo na technické požiadavky, 
p. Lukáček – hovoríme o potenciálnych stravníkoch len na ZŠ, kde je nižší počet 

stravníkov, v MŠ sa stravuje 95 % detí, normatív kuchárok je stanovený na 
počet stravníkov,, 

starosta – zásadná vec je financovanie centier voľného času, nie sú v kompetencii MČ, 
mesto si necháva časť našich peňazí, mesto nemá rozhodovať, je potrebné 
otvoriť transparentné zúčtovanie mesta a mestských častí, je potrebné tiež 
nájsť spôsob na zefektívnenie činností školských jedální. 

 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 258 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia. 

---------- 
 

2. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  
za IV. štvrťrok roku 2012._________________________________________ 

 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie. 
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Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 259 

 

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 IV. štvrťrok roku 2012. 

---------- 
 
3. Návrh na prevod vlastníctva garáže č. 18 na ul. M. Medveďovej č. 18 v Bratislave 

pre nájomcu Jozefa  Kozára, bytom Bzovícka  21, Bratislava._________________ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Diskusia: 
p. Bučan – finančná komisia je za predaj, navrhuje zvýšenie ceny na 7.000,- €, 
p. Masár - navrhol cenu 6.300 €, hlasovať ako navrhla majetková komisia 
 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 1  - návrh bol prijatý 

Záver: Uznesenie č. 260 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) konštatovať, 
že prevod vlastníctva nebytového priestoru – garáže č. 18 na Medveďovej ul. č. 18 
v Bratislave o výmere podlahovej plochy 17,55 m2 v prospech doterajšieho nájomcu 
Jozefa Kozára, trvale bytom Bzovícka 32, 851 07 Bratislava je potrebné posudzovať ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Podľa § 6 písm. a) Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších úprav má nájomca nebytového priestoru – 
garáže právo na prednostný prevod do vlastníctva, preto je potrebné tento prevod 
posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
2) schváliť 
prevod vlastníctva nebytového priestoru – garáže č. 18 (podľa LV č. 2755 priestor č. 2-
908) o výmere podlahovej plochy 17,55 m2 nachádzajúcej sa v bytovom dome na ul. 
Medveďovej č. 18 v Bratislave, súp. č. 1570, k. ú. Petržalka za cenu minimálne 4 872,09 
€ a prevod vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k pozemku prislúchajúceho 
k vlastníctvu garáže č. 18 o veľkosti 1792/279092 na pozemku parc. KN č. 587 o výmere 
190 m2, parc. KN č. 588 o výmere 190 m2, parc. KN č. 589 o výmere 189 m2 a parc. KN 
č. 590 o výmere 190 m2 sú vedené ako zastavaná plocha a nádvoria k. ú.  Petržalka za 
cenu minimálne 706,63 € ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so 
zákonom 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  
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č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších úprav 
p. Jozefovi Kozárovi, bytom Bzovícka 32, 851 07 Bratislava za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom č. 58/2012 zo dňa 08.11.2012 minimálne vo výške 6 300,00 €. 

Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. Kupujúci 
uhradí kúpnu cenu jednorazovo do 30 dní po podpísaní kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. 

---------- 
 
4. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre 
spoločnosť KIMALL, spol. s r.o., Haanova  10, Bratislava, IČO: 31 358 772._______ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 261 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
l) konštatovať, 
že prenájom nebytových priestorov na Hranovej 10 v Bratislave doterajšiemu nájomcovi 
spoločnosti KIMALL, spol. s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava, IČO: 31 358 772 je 
prípadom hodným osobitného zreteľa § 9a) odseku 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva nebytové 
priestory od roku 2008 a zrekonštruoval ich na vlastné náklady, 
2) schváliť 
prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave doterajšiemu nájomcovi 
spoločnosti KIMALL, spol. s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava, IČO: 31 358 772 na 
dobu neurčitú od 01.03.2013, za cenu 4.736,35 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je 
85,98 m2. 

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

---------- 
 

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 33 v Bratislave pre 
spoločnosť ABO, a.s. Haanova  33, Bratislava, IČO: 35 783 176._______________  

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
  
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 262 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) konštatovať, 
že prenájom nebytových priestorov na Haanovej 33 v Bratislave doterajšiemu nájomcovi 
spoločnosti ABO, a.s., Haanova 33, 851 04 Bratislava, IČO: 35 783 176 je prípadom 
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a odseku 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva nebytové 
priestory od roku 2008 a zrekonštruoval ich na vlastné náklady, 
2) schváliť 
prenájom nebytových priestorov na Haanovej 33 v Bratislave doterajšiemu nájomcovi 
spoločnosti ABO, a.s., Haanova 33, 851 04 Bratislava, IČO: 35 783 176 na dobu určitú 
od 15.04.2013 do 14.04.2018 za cenu 3140,88 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je 
82,88 m2. 

 Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 

---------- 
 

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 
Bratislava pre Ing. Jaromíra Sýsa, Mánesovo nám. 7, Bratislava,  
IČO: 11 820 471._____________________________________________________ 

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

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 263 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) konštatovať, 
že prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12 v Bratislave doterajšiemu 
nájomcovi Ing. Jaromírovi Sýsovi, Mánesovo nám. 7, 851 01 Bratislava, IČO: 
11 820 471 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a odseku 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva 
nebytové priestory od roku 2008 a zrekonštruoval ich na vlastné náklady, 
2) schváliť 
prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12 v Bratislave doterajšiemu 
nájomcovi Ing. Jaromírovi Sýsovi, Mánesovo nám. 7, 851 01 Bratislava, IČO: 
11 820 471 na dobu určitú od 01.03.2013 do 28.02.2018 za cenu 7 274,91 €/rok. Celková 
výmera predmetu nájmu je 336,58 m2. 

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

---------- 
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8. Návrh a prenájom pozemku pre firmu Gazzi, s.r.o. Heyrovského 4638/7, 
Bratislava, IČO: 46 534 229.___________________________________________ 

  
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Diskusia: 
p. Masár – k stánkom požadujeme, aby mal prenajímateľ aj toalety, 
p. Strapcová – v užívacom povolení sú tieto podmienky zapracované (povinnosť 

nájomcov mať prenosnú toaletu, jedná sa o dočasný stánok. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 264 
 

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

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

2) schváliť 
prenájom časti pozemku, parc. č. 2844/1 o výmere 49,8 m2, druh pozemku – ostatná 
plocha, na dobu do 31.3.2014, za cenu 77,80 €/m2/rok pod stánkom a 26,- €/m2/rok pod 
terasou, podľa prílohy č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme zvereného 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do 
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, celková cena za prenájom predstavuje sumu 
2 631,24 € ročne pre žiadateľa Gazzi, s. r. o., Heyrovského 4638/7, Bratislava, v zmysle § 
9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 

---------- 
 
9. Návrh na prenájom pozemku pre firmu HJ INVEST, s r.o., Miletičova 64, 

Bratislava, IČO 35 941 456._____________________________________________ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý.  
 
Záver: Uznesenie č. 265 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) konštatovať, 
že na predmetnom pozemku má žiadateľ postavený stánok rýchleho občerstvenia spolu 
s terasou, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa z toho dôvodu je potrebné 
posudzovať prenájom pozemku pod stánkom a terasou v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, 
2) schváliť 
prenájom časti pozemku, parc. č. 2843/48 o 62 m2, druh pozemku – ostatná plocha, na 
dobu do 31.12.2014, za cenu 77,80 €/m2/rok pod stánkom a 26,- €/m2/rok pod terasou 
podľa prílohy č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do správy 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, celková cena za prenájom predstavuje sumu 2 855,20 
€ ročne pre žiadateľa HJ INVEST, s.r.o., Miletičova 64, Bratislava, v zmysle  
§ 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 

---------- 
 
10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Tupolevova 20, Bratislava pre 

SZUŠ ART PEGAS, Pri Kríži 11, Bratislava, IČO: 37 926 195.______________ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Diskusia: 
p. Černák – mrzí ho, že materiál nebol v školskej komisii, ide o podnikateľský subjekt, 

počítal a je to 1,- €/m2, zriaďovateľ nemá ani sídlo v mestskej časti, prečo 
potom osobitný zreteľ a tak nízka cena, lekárka mala cenu inú, žiada zvýšiť 
cenu, 

prednosta – v prepočte ide o cenu 12,- €/m2, 

p. Masár – cena podľa cenníka je od 1,20 – do 20,- €, navrhol zvýšenie ceny na 15,- €/m2 

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 1  - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 266 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) konštatovať, 
že prenájom nebytových priestorov Základnej školy Tupolevova 20, Bratislava pre 
Súkromnú základnú umeleckú školu ART PEGAS, Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava, IČO: 
37 926 195 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodov dlhodobej spolupráce 
a zveľaďovaní priestorov školy, oslobodenia žiakov základnej školy od školného za 
vzdelávanie v krúžkoch v súkromnej škole, ako aj obohatenie kultúrneho života 
v mestskej časti, 
2) schváliť 
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nájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Tupolevova 20, 851 01 
Bratislava, nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží, pavilón B3 o výmere 42,59 m2 

(bývalá ambulancia lekára, čakáreň) pre Súkromnú základnú umeleckú školu ART 
PEGAS, so sídlom Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava, IČO: 37 926 195, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov na dobu neurčitú odo dňa 1.3.2013 za cenu 15,- €/m2/rok, celkovo 

za 638,85 €/rok. 
Príjem z prenájmu týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie a služby 
sú príjmom prenajímateľa. 
Cena služieb a energií za užívanie nebytových priestorov bude stanovená pomerom 
prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto 
uznesenie stráca platnosť. 

---------- 
 

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

 
Materiál uviedol prednosta. 
 
Diskusia: 
p. Miškov – odporučil hlasovať podľa stanoviska sociálnej komisie: 
  Ulita – 3.000,- €,  
  Elosa - 0, € 
  Kaspian – 1.000,- €  
p. Lengyelová – podotkla,  máme na celý rok 10.000 €, 
p. Masár – podporil stanovisko sociálnej komisie, žiadatelia so sociálnym oddelením 

úzko spolupracujú - občianske združenie Ulita a Kaspian,  spoločnosť Elosa 
- nedávať súkromnej spoločnosti, ktorá produkuje zisky,  

p. Lengyelová – nerozdať na prvom zasadnutí rady všetko, dať menej a neskôr dať ešte 
raz, 

p. Masár – pre MZ dať nesúhlasné stanovisko k dotácii pre Elosu. 
 
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 1  - návrh bol prijatý. 
 

 Záver: Uznesenie č. 267 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a/ pre rok 2013 rozdeliť z celkovej sumy určenej v rozpočte na príslušný rok na dotácie: 

62,5 % (50 000 €) na úrovni miestneho zastupiteľstva 
12,5 % (10 000 €) na úrovni miestnej rady 
25% .   (20 000 €) na úrovni starostu 

b/ neschváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi ELOSA, s.r.o. na senior menu v reštaurácii 
Alfa 

 

2. schvaľuje 
poskytnutie dotácie: 
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- Občianskemu združeniu KASPIAN na zabezpečenie sociálnych služieb pre deti 
a mládež vo výške 1000 €, 
- Občianskemu združeniu Ulita na prevádzku Komunitného centra Kopčany vo výške 
3000 €. 

---------- 
 
12. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 

a nakladanie s majetkom v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, vykonanej 
Najvyšším kontrolným úradom SR.______________________________________ 

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bol prizvaný Ing. Kracina, ekonomický námestník KZP.  
 
Diskusia: 
p. Kracina -  zmluvy boli zverejnené na webe, zavedením nového systému je potrebné ich 

obnoviť, 
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 - návrh nebol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 268 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zobrať na vedomie  
1. Informáciu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 
s majetkom v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, vykonanej Najvyšším kontrolným 
úradom SR, 
2. opatrenia prijaté KZP na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR. 

---------- 
 
13. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.__________________________________________________ 
 

Materiál uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS-OKS p. Kristína Hájková. Klub 
SaS-OKS navrhol navýšiť počet členov miestnej rady o l člena, preto predkladajú  zmenu 
Rokovacieho priadku, 
Prednosta – z uznesenia MZ vyplýva zmena Rokovacieho poriadku MR, Organizačného 
poriadku MZ. Na voľbe člena MR sa poslanecké kluby dohodnú pred MZ  (voľba verejná 
alebo tajná). 
 
Diskusia: 
p. Masár - odporučil prerušiť rokovanie a vrátiť sa k materiálu po výsledku v miestnom 

zastupiteľstve. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 269 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prerušuje 
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rokovanie k predmetnému materiálu. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestnej 
rady mestskej časti Bratislava-Petržalka bude predložený na najbližšie rokovanie miestnej 
rady. 

---------- 
 
14. Návrh Dodatku č. 3 Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.__________________________________________________ 
 
Materiál uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS-OKS p. Kristína Hájková. 
Predloženie materiálu vychádza z uznesenia MZ. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 1  - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 270 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť 
Dodatok č. 3 Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 
 
15. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
  
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie. 
 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 271 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zvoliť 
poslankyňu Kristínu Hájkovú, za členku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Petržalka s účinnosťou od 26. februára 2013. 

---------- 
 
16. Návrh na odvolanie Olivera Kríža z funkcie tajomníka Miestnej rady mestskej 

časti  Bratislava-Petržalka._____________________________________________ 
 
Materiál uviedol spracovateľ p. Bučan. 
  
Diskusia: 
p. Černák – žiadal uviesť dôvod odvolania p. Kríža, 
p. Bučan – ide o iniciatívu p. Kríža, úspora mzdových nákladov, 
prednosta – na poslednom MZ bola táto funkcia zrušená, realizovaný je tento návrh, 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
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Záver: Uznesenie č. 272 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odvolať 
poslanca Olivera Kríža z funkcie tajomníka Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Petržalka s účinnosťou od 1. apríla 2013. 

---------- 
 
17. Návrh na zvolanie 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.______________________________________________ 
 
Prednosta upozornil, na v informačné materiály predložené na MZ Informačný materiál 
ohľadom založenia organizácie na správu športu, poprosil poslancov o doručenie 
pripomienok ohľadom plavárne, je možnosť navýšenia peňazí na plaváreň, bude 
priložená aj ekonomika. Do programu MZ bude zaradený aj Etický kódex volených 
predstaviteľov.  
 
Diskusia: 
p. Fiala – upozornil, že informačné materiály z útvaru miestneho kontrolóra sú do rady 

predkladané iniciatívne, môžu ísť priamo do  MZ. 
 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
 
Záver: Uznesenie č. 273 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje  s pripomienkami 
zvolanie 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
deň 26.2.2013 podľa predloženého návrhu. 

---------- 
 
18. Rôzne: 
 

p. Černák – prečítal vyhlásenie Občianskeho združenia Pamätník svornosti v Petržalke -  
zverejnené na webových stránkach, združenie bolo založené legálne pre realizovanie 
pamätníka vyhlásenie požiadal zapísať text vyhlásenia do zápisnice. 
 
„Vyhlásenie Občianskeho združenie „Pamätník Svornosti v Petržalke“ k projektu 
Pamätník Svornosti : 
Občianske združenie Pamätník Svornosti v Petržalke (ďalej len PSP) vyhlasuje že: 
• je občianskym združením, ktoré bolo založené v zmysle platnej legislatívy SR 

(Zákon SNR č. 82/1990 Zb. s následnými zmenami), 
• nie je podnikateľským, nie je zárobkovým, nie je súkromným subjektom a jeho 

založenie, činnosť a aktivity sa odvíjajú na báze dobrovoľnej angažovanosti občanov 
verejnosti v širokom slova zmysle) Mestskej časti Bratislava-Petržalka pre rozvoj 
ovplyvňovaniu tejto mestskej časti: riadi sa Stanovami združenia, 

• že činnosť BSP nadväzuje na poslanecký návrh (11. 11. 2011) poslanca MZ 
Bratislava-Petržalka vo veci monumentálneho diela Pamätník Svornosti (ďalej len 



 13 

pamätník), ktorý je zakomponovaný v časti schváleného materiálu č. 131/2011 
Zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

• projekt pamätníka vníma ako prejav občianskej angažovanosti obyvateľov Petržalky, 
obyvateľov Bratislavy obyvateľov Slovenskej republiky, 

• sa riadi materiálmi a zámermi samosprávy Petržalky. 
• činnosť a aktivity PSP sú prezentované na webovej stránke združenia – stránka je 

obsahovo i technicky vytvorená ako prostriedok  verejnej komunikácie obyvateľov 
obce v komunálnom prostredí, taktiež pre transparentnú informovanosť verejnosti o 
projekte a verejnú diskusiu o projekte, 

• PSP bolo tiež založené ako legálny nástroj pre príjem peňazí z verejnej zbierky tak, 
aby výnos zo zbierky bol transparentný a mohol byť použiteľný, podľa dohodnutých 
podmienok so samosprávou Mestskej časti Bratislava-Petržalka, pre realizáciu 
pamätníka v katastrálnom území Petržalka, 

• podklady v žiadosti o povolenie verejnej zbierky na MV SR korešpondujú 
s vyhlásením v predošlom odseku. 

• svojou činnosťou neohrozí záujmy a dobré meno samosprávy Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

 

Toto Vyhlásenie sa predkladá na zasadaní Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-
Petržalka dňa 19. 02. 2013 cestou poslanca MZ Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý 
sa stotožňuje s činnosťou a vyhlásením PSP. Vyhlásenie sa predkladá ako doklad na 
vytvorenie východísk a platformy pre prípravu Dohody o spolupráci medzi samosprávou 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka a PSP. 
 
V Bratislave , dňa 18.02.2013      
Podpísaný Ing. M. Černák, predseda PSP“ 
 
p. Škorvaneková – opýtala sa stav rekonštrukcie v DK Zrkadlový Háj, 
prednosta – rekonštruovať sa bude vstupná hala v DK Zrkadlový háj aj kinosála 

s balkónom náklady budú 45. - 50.000 €, na Lúkach nové toalety, za DK ZH 
spracovanie projektu elektroinštalácie. 

 
 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu p. Masár poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie miestnej rady. 
 
 
       _______________________ 
            Ing. Vladimír Bajan 
         starosta  
 
Overovatelia zápisu:_____________________________ 
    Augustín Arnold 
  
   ______________________________ 
    Ján Bučan 
 
Zapísala:  _____________________________ 
    Helena Čierníková 
 


