
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 5. mája 2015 

 

(č. 57 – 69) 

 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  

5. zasadnutí prerokovali: 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o  poskytovaní sociálnych služieb a 

výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka 

2. Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 - 2018 

3. Zámer spracovania Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

4. Informácia o činnosti Okrskovej stanice MsP v Petržalke za rok 2014 

5. Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Združenie na 

pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke  

6. Návrh na predĺženie prenájmu NP v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub 

modernej gymnastiky DANUBIA, o.z.  

7. Návrh na predĺženie nájmu strechy objektu ZŠ Tupolevova 20, Bratislava pre 

Veolia Energia Slovensko, a.s. 

8. Návrh na prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre 

občianske združenie FC Petržalka akadémia 

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

10. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za I. štvrťrok roku 2015 

11. Správu o kontrole príjmovej časti rozpočtu zameranej na vyrubovanie 

a vyberanie dane za psa v roku 2014  

12. Správu o kontrole inventarizácie majetku za rok 2014 v Základnej škole 

Prokofievova 5, Bratislava 

13. Interpelácie 
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14. Rôzne 

---------- 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o  poskytovaní sociálnych služieb a 

výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

 

Uznesenie č. 57 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1.  schvaľuje  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 v znení neskorších 

predpisov 
 

2. splnomocňuje   starostu 
 

vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2012, č. 6/2013, č. 5/2014 a v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváleného dňa 5. 5. 2015 

v úplnom znení. 

---------- 

 

2. Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 - 2018 

 

Uznesenie č. 58 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018. 

---------- 

 

3. Zámer spracovania Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Petržalka______________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 59 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

---------- 
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4. Informácia o činnosti Okrskovej stanice MsP v Petržalke za rok 2014 

 

Uznesenie č. 60 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 

Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Petržalka za obdobie  

od 01.01.2014 do 31.12.2014. 

---------- 

 

5. Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Združenie  

na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke _______________________ 

 

Uznesenie č. 61 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov v ZŠ 

Turnianska 10, Bratislava, súpisné číslo 3197, zapísaných na LV č. 4550, o výmere  

365,11 m
2 

pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, 

Žehrianska 9, 851 07 Bratislava, IČO: 30 813 891, na prevádzku pracovno-socializačného 

centra Impulz na dobu určitú od 01. 06. 2015 do 31. 08. 2022, za cenu 11,06 €/m
2
/rok, 

celkom 4038,00 € a za spoločné priestory 740,44 €, celkovo za 4 778,44 €/rok. 

 Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy  

za poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 

 Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia  

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

6. Návrh na predĺženie prenájmu NP v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub 

modernej gymnastiky DANUBIA, o.z. ________________________________________ 

 

Uznesenie č. 62 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov, trakt A1, 2. nadzemné 

podlažie o celkovej výmere 312,97 m
2
 , v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, 

súp. č. 999 na pozemku parc. č. 3284 v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 4550, pre Klub 

modernej gymnastiky DANUBIA, Topoľčianska 33, 851 01 Bratislava, IČO: 36 071 498, 

za účelom tréningu detí základnej, modernej gymnastiky a show dance, na dobu určitú  

od 03.07.2015 do 02.07.2025 za cenu 8,30 €/m
2
/ rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 

2 597,65 €. 
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 Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy  

za poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

7. Návrh na predĺženie nájmu strechy objektu ZŠ Tupolevova 20, Bratislava pre Veolia 

Energia Slovensko, a.s.____________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 63 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov prenájom strechy objektu ZŠ Tupolevova 20, 851 01 

Bratislava súp. č. 1010, postaveného na pozemku parc. č. 3193 v k.ú. Petržalka, zapísaného 

na LV č. 4550, za účelom umiestnenia alternatívneho zdroja energie – slnečných 

kolektorov pre Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,  

IČO: 35 702 257, na dobu určitú do 31.12.2024 za cenu 6 000,- € za celé obdobie nájmu. 

 Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia  

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

8. Návrh na prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4, Bratislava  

pre občianske združenie FC Petržalka akadémia_______________________________ 

 

Uznesenie č. 64 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku parc. č. 347 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 16 556 m
2
, parc. č. 348 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  

49 m
2
 a časti pozemku parc. č. 349 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 m

2
  

v k. ú. Petržalka, spolu o výmere 17 805 m
2
, zapísaných na LV č. 4550, pre FC Petržalka 

akadémia, Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 00 688 959, na dobu určitú do 31.03.2020 

celkovo za cenu 1,00 €/rok. Príjem z prenájmu je príjmom pre zriaďovateľa. 

 Pred podpísaním zmluvy musí byť podpísané vyhlásenie ručiteľa – predsedu 

občianskeho združenia. 

 Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie  stratí platnosť.  

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

 

Uznesenie č. 65 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  schvaľuje  
 

1. prerozdelenie celkovej sumy vyčlenenej na dotácie 

60 % (75 000 €) na úrovni miestneho zastupiteľstva 

15 % (15 000 €) na úrovni miestnej rady 

25 % (25 000 €) na úrovni starostu 
 

2. poskytnutie dotácie  
 

 OZ Brána do života na podporu krízového strediska DOM vo výške 3 000,- € 

 OZ Basketbalový klub Petržalka na projekt „Športom k zdravej mládeži v 

Petržalke“ vo výške 4 000,- € 

 OZ Odyseus na projekt „Chráň sa sám“ vo výške 500,- € 

 OZ Športový klub polície Bratislava na podporu činnosti hádzanárskeho oddielu 

ŠKP Bratislava vo výške 5 000,- € 
 

B. súhlasí s tým, aby o dotáciách pre 
 

 OZ Ulita na činnosť Komunitného centra Kopčany  

 OZ Kaspian na zabezpečenie sociálnych služieb a voľnočasových aktivít pre deti 

a mládež  

 Tomášovi Mateovičovi - KOVMAT na 5. narodeninovú párty Deafclubu  

 OZ Lúčka na projekt „My v lúčnom tóne“  

 OZ Pomoc ohrozeným deťom na projekt „Bezpečnosť domova – obete domáceho 

násilia“  

 OZ Domka – Združenie saleziánskej mládeže na projekt „Darujme čas mladým“  

OZ Lipka na celodenný maratón hier, vedomostných a športových súťaží  

 OZ Floorballový klub FCB Shadows Bratislava na rozvoj floorballu u žien 

a dievčat  

 NO Lepší svet na rekondičný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím 

 

rozhodla miestna rada. 
---------- 

 

10. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 

roku 2015_______________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 66 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 

 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok roku 2015. 
---------- 
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11. Správa o kontrole príjmovej časti rozpočtu zameranej na vyrubovanie a vyberanie 

dane za psa v roku 2014_________________________________________________  

 

Uznesenie č. 67 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Správu o kontrole príjmovej časti rozpočtu zameranej na vyrubovanie a vyberanie 

miestnej dane za psa v roku 2014. 

---------- 

 

12. Správa o kontrole inventarizácie majetku za rok 2014 v Základnej škole 

Prokofievova 5, Bratislava_________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 68 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Správu o kontrole inventarizácie majetku za rok 2014 v Základnej škole  

Prokofievova 5, Bratislava.  

---------- 

 

14.Rôzne 

Uznesenie č. 69 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

 žiada 
 

1. zástupcu starostu Jána Bučana 

 vypracovať komplexný prehľad/pasportizáciu rekonštrukcie základných a materských 

škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka od roku 2010. 

         Termín: do 30. júna 2015 

---------- 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Bajan 

                 starosta 


