
Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 24.9.2013 a 22.10.2013 

 

Body, ktoré KKMŠ prerokovávala na zasadnutí dňa 16.9.2013 sa dostali na program 

zasadnutia MZ dňa 24.9.2013 a mimoriadneho zasadnutia MZ dňa 22.10.2013.  

 

Na zasadnutí MZ dňa 24.9.2013  

 

v bode 1 (voľba poslankyne do komisie MZ) uznesením č. 370 MZ vyhovelo záujmu novej 

poslankyne Gabriely Belanovej a zvolilo ju za členku komisie kultúry, mládeže a športu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňom 24.9.2013. 

 

V bodoch  

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013. 

5. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013.  

6. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

1/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve 

pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova 

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

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 7/2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2005, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Vígľašskej ul. 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2010, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste 82 

prijalo MZ uzn. č. 373-379, ktoré sú v zhode s jednomyseľnými stanoviskami KKMŠ (body 

č. 6a, 6b, 5, 1, 4, 2, 3 v zápisnici zo zasadnutia KKMŠ dňa 16.9.2013).  

 

V bode 36 (Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN 

č. 2/2005) prijalo MZ uzn. č. 404, ktorým schválilo  

a) presunutie 2.000,- € na poskytnutie dotácií z rozhodovacej právomoci miestnej rady do 

rozhodovacej právomoci miestneho zastupiteľstva,  

b) poskytnutie dotácie pre FC Petržalka l898 a.s. vo výške 29 500,- €.  

Pripomínam, že KKMŠ navrhla poskytnúť dotácie trom žiadateľom takto (bod 10 v zápisnici 

zo zasadnutia KKMŠ dňa 16.9.2013):  

a) ŠK Juventa Bratislava, o.z. – 3 000  EUR (dotácia bola určená na ubytovanie a stravu pre 

30 detí, ktoré sa ako Majstri Slovenska zúčastnia na ME 2013 v show dance 

v Petrohrade). 

b) Kolkársky klub Spoje Bratislava, o.z. -  0,-  EUR 

c) FC Petržalka 1898, a. s. -  0,-  EUR 

 

Desať materiálov oddelenia nakladania s majetkom, s ktorými bola KKMŠ oboznámená 

v rámci informácií tohto oddelenia (bod 11 a až j v zápisnici zo zasadnutia KKMŠ dňa 

16.9.2013) prerokovalo MZ ako body 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24 a 25 so stanoviskami, 



ktoré boli väčšinou v duchu návrhov prezentovaných na zasadnutí KKMŠ. Výnimkou boli len 

body  

18. Návrh na prenájom priestorov bývalého školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2, 

851 02 Bratislava pre OZ CHARLIE dance studio, Červeňákova 17, 841 01 

Bratislava, IČO: 30 814 987 

20. Návrh na prenájom nebytových priestorov - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 

851 04 Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava IČO 

45 469 725 

v ktorých MZ uzneseniami č. 387, resp. 389 neschválilo prenájmy priestorov. V prípade 

žiadostí FC Petržalka tak vznikla zaujímavá situácia, keď MZ v bode  

19. Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 

Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 

469 725 

uznesením č. 388 prenájom šatní v ZŠ Pankúchova 4 schválilo, ale v následnom bode 20 

prenájom telocvične v tejto škole odmietlo.  

 

Na mimoriadnom zasadnutí MZ dňa 22.10.2013 poslanci v bodoch  

7. Informácia o činnosti Kultúrnych zariadení Petržalka za I. polrok 2013 

8. Informácia o činnosti Miestnej knižnice Petržalka za I. polrok 2013 

uzneseniami č. 415, resp. 416 v zhode so stanoviskami KKMŠ (body 8 a 9 v zápisnici zo 

zasadnutia KKMŠ dňa 16.9.2013) zobrali na vedomie predkladané informácie.  

 

V. Kovár 

 


