
 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Z á p i s n i c a 

zo 16. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 16.04.2013 
 
 

Prítomní: 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 
 Ing. Kristína Hájková – členka rady 
 Mgr. Daniela Lengyelová - členka rady 
  
Ospravedlnení: 
 Ing. Vladimír Bajan  
        Mgr. Ľubica Škorvaneková - členka rady 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 
       Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
      PhDr. Denisa Paulenová – odd. organizačných vecí 
      Bc. Miloslava Podmajerská – kancelária starostu 
      JUDr. Ján Haraslín – právnik 
 
Prizvaní:  Mgr. Veronika Redechová – ved. OŠKŠ 
  Mgr. Alena Halčáková – ved. OSV 
  Ing. arch. Zuzana Kordošová – ved. ÚRaD 
  Mgr. Iveta Strapcová – ved. ONM 

---------- 
 
Rokovanie uviedol p. Masár – 1. zástupca starostu privítal novú členku rady p. Kristínu 
Hájkovú  aj ďalších členov na rokovaní MR. 
 
Schválenie programu rokovania: 
Z programu rokovania stiahol bod č. 12 pozvánky Južné mesto, zóna A, zóna AB, 
zastavovacia štúdia. 
 
Do rokovania MR sa zaraďujú body: 
- Návrh na zníženie nájomného v nebytových priestoroch na Fedinovej ul. č. 7 

v Bratislave súp. č. 1129 pre Neziskovú organizáciu: Vysnívaný domov, Fedinova č. 
7, 851 02 Bratislava. 
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- Návrh na zmenu Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

- Návrh na voľbu splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva a určenie jeho pôsobnosti. 
 

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

 
Overovatelia zápisnice: p. Ivana Antošová 

p. Kristína Hájková 
 
Hlasovanie: za 9 proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

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

Petržalka._______________________________________________________________ 
 

Materiál uviedla predkladateľka p. Hájková – zvolením nového člena MR je potrebné 
zmeniť počet členov rady, číslica 9 sa mení na číslicu 10. 
 

Diskusia: 
p. Lengyelová – upozornila na možné problémy pri hlasovaní v prípade rovnosti hlasov, 

nakoľko je párny počet členov rady 
p. Hájková - v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, odporučila, aby predsedajúci mal 

hlas rozhodujúci, 
p. Arnold – v rokovacom poriadku je uvedené, že uznesenie sa prijíma väčšinou hlasov.  
 

Záver: Uznesenie č. 274 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schvaľuje 
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s účinnosťou od 16. apríla 2013. 
 

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

 
2. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 3. 2013.__________________________________________________ 

 
Materiál uviedol prednosta, ktorý vykonal odpočet plnenia príslušných uznesení. 
 

Diskusia: 

p. Hájková – založením OS sa spoločnosť automaticky nestáva platcom DPH,  
p. Černák – upozornil, aby nedošlo v prípade plavárne ku kráteniu dane,  

- príspevok VÚC na cesty, ako je ošetrená ďalšia spolupráca vzhľadom na 
blížiace sa voľby do VÚC? 

- ako je vybavený úver na opravu technického stavu škôl?, 
- hľadať priestor aj pre Maticu slovenskú, aj ona prináša pre verejnosť prínos  

p. Antošová – k DPH, každý daňový subjekt môže byť platcom DPH buď zo zákona, 
alebo dobrovoľný platca DPH. Vôbec nejde o krátenie DPH zo strany 
mestskej časti,  
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prednosta – neobviňovať z páchania trestného činu krátenia dane,  

- bude podpísaná zmluva s VÚC, aby voľby nezasiahli do už dohodnutého,  
- ohľadom úveru pre školy – aj p. Černák je členom pracovnej skupiny, mal 

by mať informáciu 
- vieme poskytnúť priestory pre Maticu slovenskú, no musí si sa ne zaplatiť 

p. Černák - ospravedlnil sa za povedané, nevie aké budú zmluvy s VÚC, nemanažuje 
pracovnú skupinu - toto robí p. Bučan, pre Maticu Slovenskú žiadal len to, čo 
žiadal p. Kríž pre Jednotu dôchodcov,  

p. Bučan – ambícia bola 2 mil. € investovať do škôl, toto je neúnosná suma, klesla na 
500.000 € na rok 2013, pripravujú sa podmienky pre úver, stanovili sme si 
priority, na MZ v júni materiál - podanie žiadosti na úver po stanovisku 
kontrolóra MČ. 

 
Záver: Uznesenie č. 275 
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 k 
31. 3.  2013. 
 

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

 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach___________________________ 

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu bola prizvaná vedúca OŠKaŠ pani Redechová. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 276 
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 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku 
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

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

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 
sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, Bratislava.________________________ 

 
Materiál uviedol prednosta.  
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K materiálu bola prizvaná vedúca OŠKaŠ pani Redechová - zaradenia a vyradenie škôl 
musia byť riešené cez VZN, nie je dostatočný záujem o tento druh výučby, riaditeľ žiadal 
o zrušenie, budú k tomu všetky potrebné doklady 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 277 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť  
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova  4, 851 
04 Bratislava k 30. 6. 2013. 

 

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

 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka ktorým 

sa dopĺňa VZN č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb 
a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 
Petržalka._______________________________________________________________ 

 
Materiál uviedla, p. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 

 

Záver: Uznesenie č. 278 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť  
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadene 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 
sociálnych služieb Petržalka. 
 

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

 
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych 
daniach v znení neskorších VZN a jeho účasti – Zásad pre vydávanie povolenia 
k vyhradeniu parkovacieho miesta.__________________________________________ 

 
Materiál uviedla p. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy 
 

Diskusia: 
p. Bučan – parkovaciu politiku riešime 2 roky tento rok je posledná možnosť na zmeny, 
  - do MZ pripravia návrh p. Radosu - režimované parkovanie  
prednosta – požiadal, aby p. Radosa poslal návrh pred MZ 
p. Kordošová – režimované parkovanie znamená zmena daňového poplatku, realizácia  

v r. 2014 
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p. Miškov – aj tento návrh predložiť do komisií  
p. Bučan – je tu priestor na politické rokovania. 
  
Záver: Uznesenie č. 279 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schvál iť  
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 
o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie 
povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 
 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 

---------- 
 

7. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na miestnych komunikáciách.______________________________________ 

 
Materiál uviedla p. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy.  
p. Miškov - po 2,5 roku sme v stave nula, občania o tomto vedia, nikam sme sa nedostali 
v tomto ohľade, beriem nové návrhy na otvorenie diskusie, základné veci ktoré mali byť 
vydiskutované, nie sú. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 280 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schvál iť  
stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení, ako je uvedené v materiáli. 

 

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

 
8. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú 

zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Materiál uviedol prednosta. 

 

Diskusia: 
p. Lengyelová – môžeme len vyhovieť 

   
Záver: Uznesenie č. 281 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a) vyhovieť 
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protestu prokurátora proti VZN č. 5/200 z 27.06.2000 o starostlivosti o verejnú zeleň na 
území mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
b) požiadať  
o predloženie návrhu VZN o starostlivosti o verejnú zeleň v zmysle platnej právnej 
úpravy, v ktorom budú akceptované pripomienky prokurátora. 
 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 

---------- 
 
9. Návrh na prenájom časti objektu v bývalej ZŠ na Vlasteneckom námestí č. 1, 

Bratislava-Petržalka pre MUDr. Alenu Kraupovú, za účelom prevádzkovania 
zubnej ambulancie._______________________________________________________ 

 K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca odd. nakladania s majetkom, ktorá 
uviedla materiál. 

 

Diskusia: 
p. Bučan – zdôvodnil stanovisko finančnej komisie - nedávať dlhodobé nájmy, 

maximálne na 5 rokov nezaväzovať nasledujúci poslanecký zbor, aj komisia 
správy majetku navrhla len 5 rokov. 

 
Záver: Uznesenie č. 282 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
l/ konštatovať,  
že prenájom časti objektu bývalej ZŠ Vlastenecké nám. č. 1 Bratislava-Petržalka, súpisné 
číslo 1251, postaveného na pozemku parc. č. 4430 o výmere 64,80 m2 za účelom 
pokračovania prevádzky zubnej ambulancie (ďalej len „predmet nájmu“) 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: Menovaná si povinnosti vyplývajúce 
z nájomnej zmluvy riadne plní. Služby, ktoré poskytuje, využívajú predovšetkým 
obyvatelia mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ide o pôvodného nájomcu, ktorý vykonal 
revitalizáciu prenajatých priestorov a má o ďalší nájom záujem, 
2/ schváliť  
nájom časti objektu bývalej ZŠ Vlastenecké nám. č. 1, Bratislava-Petržalka, súpisné číslo 
1251, postaveného na pozemku parc. č. 4430 o výmere 64,80 m2, k. ú. Petržalka za 
účelom pokračovania prevádzky zubnej ambulancie na dobu 5 rokov od 01.05.2013 do 
30.04.2018 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s tým, že nájomné za 
nebytové priestory využívané ako zubná ambulancia bude vo výške 61,- €/m2/ rok, čo pri 
výmere 25,9 m2 činí 1 579,90 € a nebytové priestory slúžiace na ostatné účely vo výške 
12,30 €, čo pri výmere 38,90 m2 predstavuje nájomné vo výške 478,47 €. Na základe 
vyššie uvedeného predstavuje celkový ročný nájom 2 058,37 €. 
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 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 
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10. Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8 Bratislava pre 

Futbalový klub Scorpions Bratislava, OZ Bulharská 70, 821 04 Bratislava,  
IČO: 42 256 895.________________________________________________________ 

 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca odd. nakladania s majetkom, ktorá 
uviedla materiál. 

 

Diskusia: 
p. Černák – školská komisia odporučila materiál za predpokladu vysvetlenia využitia ZŠ 

Tupolevova a Dudova, doplnenie režimu prevádzkovania po vyučovaní na 
ZŠ Dudova, 

prednosta – podmienky sa dajú ustanoviť v zmluve 
p. Strapcová – riaditeľ ZŠ na Tupolevovej informoval, že nemajú s občianskym 

združením spoluprácu, na ZŠ Dudova využívajú len telocvičňu 
p. Fiala – odporučil stanovisko - podmienku z dôvodovej správy ohľadom času 

využívania pozemku zapracovať priamo do uznesenia. 
 
Záver: Uznesenie č. 283 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1/ konštatovať, 
že prenájom časti pozemku o výmere 4050 m2 z pozemku parc. č. 4685 – zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 13 668 m2 v k. ú Petržalka, nachádzajúci sa 
v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava, IČO: 42 256 895, je podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu revitalizovania a rekonštrukčných prác na predmete nájmu 
na vlastné náklady a zabezpečovania športovej aktivity pre žiakov miestnej školy a tiež 
žiakov okolitých škôl, ktorí navštevujú futbalový klub, 
2/ schváliť, 
prenájom časti pozemku o výmere 4050 m2 z pozemku parc. č. 4685 – zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 13 668 m2 v k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 4550 pre 
Futbalový klub Scorpions Bratislava, o. z., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 
42 256 895, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, za účelom zabezpečovania športovej 
aktivity mimo vyučovacieho procesu školy, za podmienok zrealizovania plánovaných 
investícií do areálu školy vo výške 27 800 € najneskôr do 31.12.2014, na dobu určitú od 
1.5.2013 do 30.4.2018 za cenu 0,10 €/m2/rok, celkovo za 405,€/rok za podmienky, že 
areál bude v čase od pondelka do piatku od 8,00 hod. do 15,00 hod. k dispozícii pre 
žiakov školy počas vyučovacieho procesu a športové aktivity ŠKD, v prípade 
mimoriadnych športových aktivít pre rodičov a žiakov aj v inom termíne po dohode 
oboch strán. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve, v opačnom prípade uznesenie stráca platnosť. 

 

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

 



 8

 
11. Návrh na predaj nehnuteľnosti budovy na Osuského ul. č. 8 Pracovno-

socializačnému centru Lepší svet, n. o. IČO: 36 077 194______________________ 
 

K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca odd. nakladania s majetkom, ktorá 
uviedla materiál. 
 

Diskusia: 
p. Bučan – finančná komisia odporúča sumu 500 tis. €, - na jednej strane sociálna 

pomoc, na druhej strane mal nájom na do roku 2025, vedel prečo do toho 
investoval, mala by to byť vyššia cena za predaj kontaktovať kupujúceho 
za zvýšenie sumy z predaja, žiada do uznesenia zapracovať rokovanie 
o možnosti navýšení ceny, 

prednosta – toto je vyrokovaná cena, je nižšia ako znalecký posudok, nezmenený stav je 
pre žiadateľa výhodnejší, vlastnícky vzťah potrebujú z získaniu úveru, 
dnes môžeme dostať 310.000,- €, ktoré vieme použiť na veľa vecí, 

p. Masár – privítal by dohodu, po 18 rokoch bude budova zdevastovaná, 
p. Bučan – súhlas s predajom, na druhú stranu vyhnúť sa špekuláciám, chceme to 

predať, navýšiť sumu, majetková komisia ešte o tomto chce rokovať pred 
MZ, bude ešte stretnutie predsedov klubov, 

p. Černák – použiť peniaze z predaja na školy, 
prednosta – o použití rozpočtu rozhoduje MZ, 
p. Antošová – investovať aj do životného prostredia, 
 
Záver: Uznesenie č. 284 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
l/ konštatovať,  
že predmetná nehnuteľnosť – budova so súpisným číslom 1643, postavená na pozemku 
parc. č. 1183 na Osuského ul. č. 8 je na základe nájomnej zmluvy č. 08-05-2008 zo dňa 
25. 01. 2008, Dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2008 a Dodatku č. 2 zo dňa 06.08.2010 
prenajatá Pracovno-socializačnému centru Lepší svet, n. o. do 31. 12.2025. 
Budova je zapísaná na LV č. 3837 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Nájomné bolo stanovené vo výške 18,- Sk (t.j. 0,597 €) za celú robu nájmu, Nakoľko 
budova bola v zlom technickom stave, nezisková organizácia investovala vlastné 
finančné prostriedky do uvedenej budovy za účelom možnosti jej využívania na účel, na 
ktorý bola prenajatá. Výška nájmu 0,597 z ekonomického hľadiska nie je pre mestskú 
časť žiadnym prínosom a z toho dôvodu sa rozhodla na základe žiadosti neziskovej 
organizácie jej budovu predať. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti – budovy so súpisným 
číslom 1643, postavenej na pozemku parc. č. 1183 na Osuského ul. č. 8 predstavuje  
sumu 467 000,-  € (slovom štyristošeťdesiatsedemtisíc eur.) 
Nezisková organizácia investovala do zhodnotenia majetku za prenajaté obdobie sumu 
vo výške cca 400 000,- €. Z tejto výšky investícií je možné žiadateľovi započítať 
investície, ktoré vykonal sú súhlasom prenajímateľa a to vo výške 157 745,- €. Na 
základe vyššie uvedeného je potrebné posudzovať tento predaj 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  
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predaj nehnuteľnosti – budovy nachádzajúcej sa v k. ú. Petržalka, so súpisným číslom 
1643, postavenej na pozemku parc. č. 1183 na Osuského ul. č. 8 za cenu 309 255,- € 
(slovom: tristodeväťtisícdvestopäťdesiatpäť eur) Pracovno-socializačnému centru Lepší 
svet, n. o. Osuského ul. č. 8, Bratislava v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Do zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa uskutočnia rokovania o možnosti navýšenia 
ceny. 
Kúpna zmluva bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude kupujúcim podpísaná, 
toto uznesenie stráca platnosť. 
 

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

 

12. Južné mesto zóna A, zóna AB, zastavovacia štúdia. 
Materiál bol stiahnutý z rokovania miestnej rady. 

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

predpísaných platieb za užívanie bytu._____________________________________  
 

Materiál uviedol prednosta. 
  
Diskusia: 
p. Miškov – bytová komisia žiadosť opakovane neschválila, on  navrhol rokovať so 

žiadateľom o zaplatení časti až potom odpustiť, ani tento návrh neprešiel, 
p. Hájková – splátkový kalendár? 
prednosta – ten byt sa už predal, môžeme exekuovať, na poplatku zaplatíme viac ako 

vymôžeme,  
p. Bučan – návrh p. Miškova považuje za reálny, prerušiť rokovanie a dať mu poslednú 

možnosť 
 

Miestna rada prerušila rokovanie o predmetnom materiáli do najbližšieho zasadnutia 
miestnej rady s tým, že so žiadateľom sa bude rokovať o predložení návrhu na splatenie 
časti dlžnej sumy, resp. splátkového kalendára. 

 

 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 - návrh na prerušenie rokovania bol 
prijatý, 

---------- 
 

14. Správa o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka za rok 2012.___________________________________________________ 

 
Materiál uviedla p. Paulenová, vedúca odd. organizačných vecí. 
 

Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 285 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie 
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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 2012 ako informačný materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 

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

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

v zmysle VZN č. 2/2005.__________________________________________________ 
 
Materiál uviedol prednosta:  
 

Diskusia: 
p. Masár – na základe odporučenia sociálnej komisie rozdeliť sumu 4.000,-  

nevylučovať nikoho, 
p. Hájková – nech hlasujú občania, 
p. Bučan – prihovoril sa za podporu mládeže a mládežníckych klubov, princíp sa mu 

páči, do MZ sa k tomuto vrátiť, výhrady k dotácii pre FC Petržalka 
p. Miškov – navrhol vytvoriť v rozpočte podprogram „podpora športu“, máme 50.000 €, 

vyčleniť športové kluby, ktoré by boli podporené z tohto balíka, 
p. Černák – žiadosť č. 5 Maratón žiadal aj na rôznych fórach, 
p. Masár – prerokovať na kluboch dotácie, prídu ďalšie žiadosti na jeseň, 
p. Bučan – Lepší svet - ideme predávať pre nich, chcú investovať a teraz žiadajú 

dotáciu. 
 

Záver: Uznesenie č. 286 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
a/ schvaľuje 
poskytnutie dotácie nasledovným žiadateľom vo výške: 
1. Lepší svet n. o.  1500 € 
2. Pomoc ohrozeným deťom 1500 € 
3. OZ Vagus     500 € 
4. OZ Živa     500 € 
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 1  - návrh bol prijatý. 
 
b/ odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu prerokovať poskytnutie dotácie nasledovným žiadateľom: 
1. JOKERIT, hokejbalový klub 
2. MŠK Iskra Petržalka 
3. Športový klub polície Bratislava 
4. Basketbalový klub Petržalka 
5. Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava - Devín - Bratislava 1. 9. 

Deň Ústavy SR 
6. Školský športový klub B.S.C. Bratislava 
7. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, PPSC IMPULZ 
8. Jednotka - tenisová škola 
9. Hockey club Petržalka 2010 
10. OZ Odyseus 
11. FC Petržalka 1898. 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
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---------- 
 
16. Návrh na voľbu neposlancov do komisie investičných činností Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.___________________________ 
 

Materiál uviedol p. Masár, 1. zástupca starostu. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver:  Uznesenie č. 287 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zvoliť  
za členov komisie investičných činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka neposlancov JUDr. Jozefa Krajču a p. Rudolfa Matejku. 
 

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

 
17. Návrh na zníženie nájomného v nebytových priestoroch na Fedinovej ul. č. 7 

v Bratislave súp. č. 1129 pre Neziskovú organizáciu: Vysnívaný domov, Fedinova 
č. 7,  851 02 Bratislava_________________________________________________ 

 
K materiálu bola prizvaná p. Strapcová, vedúca odd. nakladania s majetkom, ktorá 
uviedla materiál. 
 

Diskusia:  
p. Bučan – finančná komisia je proti navrhovanej cene, už pôvodná cena za nájom je 

nižšia, ako je bežné, navrhol prerušiť rokovanie, o tomto ešte rokovať 
a predložiť návrh na najbližšie zasadnutie miestnej rady. 

 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh na prerušenie rokovania bol 
prijatý. 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka prerušila rokovanie o predmetnom 
materiáli do svojho najbližšieho zasadnutia. 

--------- 
 
18. Návrh na zmenu Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-

Petržalka._____________________________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta - nosný dopravný systém, vznikajú petície, vášne je  
potrebné mať človeka, ktorý sa bude týmto zaoberať, takáto pozícia by mala byť 
zriadená. 
 

Diskusia: 
p. Bučan – neodporúča vytvárať nové funkcie krátko pred voľbami, pán Miškov má na 

starosti túto oblasť, nemajme duplicitu, 
p. Masár – bol by pojítkom medzi magistrátom a MČ, 
p. Arpai - v Prahe toto majú a funguje to. 
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Záver: Uznesenie č. 288 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvál iť  
zmenu Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka 
doplnením nového bodu 7 v čl. IV. 
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa hlasovania 2  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
18. Návrh na voľbu splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva a určenie jeho 

pôsobnosti.________________________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta, ide o návrh poslaneckého klubu, ktorý navrhol p. Fabora.  
 
Diskusia: 
p. Hájková - p. Weigl, by bol vhodnejší, vzhľadom na jeho profesiu, 
p. Masár – Fabor má skúsenosti s nosným dopravným systémom, p. Weigl odmietol, 

okrem iného ide aj o stret záujmov. 
 
Záver: Uznesenie č. 289 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a) zvoliť  
Ing. Tomáša Fabora za splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
b) schváliť  
pôsobnosť splnomocnenca: agenda súvisiaca s nosným dopravným systémom. 
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa hlasovania 3  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
20. Návrh na zvolanie 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovalo sa bez diskusie. Program bude upravený podľa rokovania miestnej rady. 
 
Záver: Uznesenie č. 290 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje 
zvolanie 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
deň 23. 4. 2013 podľa predloženého návrhu. 

 
---------- 
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 Po vyčerpaní všetkých bodov programu p. Masár poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie miestnej rady. 
 
 
Overovatelia zápisu:_____________________________ 
           Ivana Antošová 
  
   ______________________________ 
           Kristína Hájková 
 
 
Zapísala:   _____________________________ 
    Helena Čierníková 
 
 
 
 
 
 
 
       _______________________ 
          Ing. Roman Masár  

1. zástupca starostu 

 


