
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 31. marca 2015 
 

(č. 39 – 56) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  
4. zasadnutí prerokovali: 
 

1. Schválenie zasadacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

2. Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatných k 28.2.2015. 

3. Voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

5. Zvýšenie motivácie učiteľov v Petržalke 
 Program: Naučiť sa lepšie, odmeniť viac 

6. Zásady vybavovania petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka 
7. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4632/1  na  Mánesovom nám.  pre 

Abdulhalima  Mustafiho 
8. Návrh na prenájom časti pozemku, časť parc. č. 2845/8 a časť parc. č. 2845/14 

pre ATM  DEVELOPMENT, s.r.o. 
9. Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre 

občianske združenie FC Petržalka akadémia 
10. Návrh na prenájom nebytového priestoru na Rovniankovej 16, Bratislava pre 

Radoslavu Kepenešovú 
11. Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Miestneho podniku 

verejnoprospešných služieb Petržalka 
12. Analýzu súčasného stavu a návrh ďalšieho smerovania Bytového podniku 

Petržalka, s.r.o.  
13. Voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalka, s.r.o. 
 



 2

14. Voľbu členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o.  
15. Voľbu členov Rady Fondu statickej dopravy 
16. Návrh na voľbu neposlancov do komisií miestneho zastupiteľstva 
17. Interpelácie 
18. Rôzne 

 
Materiály stiahnuté z rokovania: 
1. Mediálna rada 
2. Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 4704/42  pre  Digital Park Einsteinova, a.s. 

---------- 
 

1. Schválenie zasadacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka______________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 39 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1. schvaľuje 
 

zasadací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

2. žiada 
 

oddelenie organizačných vecí zabezpečiť  zasadací poriadok pred každým zasadnutím 
miestneho zastupiteľstva. 

---------- 
 

2. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatných k 28.2.2015.____________________________________________ 

 
Uznesenie č. 40 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
k 28.2.2015. 

---------- 
 

3. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Uznesenie č. 41 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka tajným hlasovaním 
 

a) volí  
       

podľa § 18, ods. 1a a § 18a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov p. Stanislav Fialu za miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Petržalka s účinnosťou od 1.apríla 2015 
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b) schvaľuje 
 

Stanislavovi Fialovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade 
s § 11 ods. 4 písm. j/ a § 18c/ ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov mesačný plat vo výške 2386 € s účinnosťou od 1. apríla 2015.  

---------- 
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a školského zariadenia________________________________ 

 
Uznesenie č. 42 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), 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.  

---------- 
 

5. Zvýšenie motivácie učiteľov v Petržalke 
Program: Naučiť sa lepšie, odmeniť viac______________________________________ 

 
Uznesenie č. 43 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac. 
---------- 

 
6. Zásady vybavovania petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
Uznesenie č. 44 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Zásady vybavovania petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka so 
schváleným doplnkom § 5 v znení: 
„1.Kancelária prednostu najneskôr do 5 dní od doručenia petície občanov informuje  

e-mailom poslancov o texte petície, ktorú dostal úrad na posúdenie a vybavenie.“  
---------- 

 
7. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4632/1 na Mánesovom nám. pre 

Abdulhalima Mustafiho___________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 45 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v  zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku 
registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, časť parc. č. 4632/1 o výmere 10,50 m2, ostatné plochy, 
zapísaného na LV č. 1748, pre žiadateľa Abdulhalima Mustafiho, Furdekova 8, 851 03 
Bratislava, IČO: 45 970 556 na dobu určitú do 30.4.2020 za cenu 77,80 €/m2/rok, čo 
predstavuje ročne sumu vo výške 816,90 €. 
 Zmluva o nájme pozemkov bude 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.  

---------- 
 
8. Návrh na prenájom časti pozemku, časť parc. č. 2845/8 a časť parc. č. 2845/14  

pre ATM DEVELOPMENT, s.r.o.___________________________________________ 
 

Uznesenie č. 46 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v  zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemkov 
registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, časť parc. č. 2845/8 o výmere 547 m2, zastavané plochy 
a nádvoria a časť parc. č. 2845/14 o výmere 325 m2,  zastavané plochy a nádvoria, spolu o 
výmere 872 m2, zapísaných na LV č. 2644, pre žiadateľa ATM DEVELOPMENT, s.r.o. 
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 43 869 726 na dobu určitú do 31.3.2020 za cenu 
8,00 €/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 6 976 €. Účelom nájmu bude 
vybudovanie bezplatných verejne prístupných parkovacích miest. 
 Zmluva o nájme pozemkov bude 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.  

---------- 
 
9. Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4  

pre občianske združenie FC Petržalka akadémia_________________________ 
 

Uznesenie č. 47 
 

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 nájom nebytových priestorov – 3 šatní 
v trakte B3 o celkovej výmere 75,73 m2 v objekte Základnej školy Pankúchova 4, 851 04 
Bratislava, zapísaného na LV č. 4550, pre FC Petržalka akadémia, Pekárska 11, 917 01 
Trnava, IČO: 00 688 959, na dobu určitú od 1.4.2015 do 31.3.2020 za cenu  
12,00 €/rok/šatňa, celkovo za 36,00 €/rok. 
 Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
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 Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 30 dní od schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve po preukázaní vyrovnania prípadných nedoplatkov 
voči mestskej časti. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 
podpísaná, toto uznesenie  stratí platnosť.  

---------- 
 
10. Návrh na prenájom nebytového priestoru na Rovniankovej 16, Bratislava  

pre Radoslavu Kepenešovú________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 48 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom nebytového priestoru na 
Rovniankovej 16, Bratislava, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3298 pre žiadateľa 
Radoslavu Kepenešovú, Ambroseho 17, 851 02 Bratislava, IČO: 40 768 589 na dobu 
určitú do 31. 10. 2018 za cenu 3.055,63 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je  
77,26 m2. 
 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.  

---------- 

 
11. Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Miestneho podniku 

verejnoprospešných služieb Petržalka_______________________________________ 
 

Uznesenie č. 49 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

žiada 
 

starostu 
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypísať 
výberové konanie na funkciu riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 
Petržalka, p. o. 

---------- 
 
12. Analýza súčasného stavu a návrh ďalšieho smerovania Bytového podniku Petržalka, 

s.r.o. ___________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 50 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. schvaľuje 
 

a) Analýzu súčasného stavu a návrh ďalšieho smerovania Bytového podniku Petržalka, 
s.r.o. a návrh personálneho riešenia Bytového podniku Petržalka, s.r.o.,   

b) Odvolanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. Ing. Daniela Šavela 
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2. žiada 
 

starostu 
predložiť na rokovanie Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
návrh na nového konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. vybratého na základe 
výberového konania. 

---------- 
 

13. Voľba členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalka, s.r.o. 
 

Uznesenie č. 51 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. schvaľuje 
 

a) odvolanie členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalka, spol. s r.o. 
Ivana Brezinská 
Alica Hájková 
Vladimír Kovár 

 

b) vymenovanie členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalka, spol. s r.o. 
Vladislav Chaloupka 
Miroslav Lažo 
Lýdia Ovečková 

 
2. žiada  
 

starostu, ako jediného spoločníka, aby  
 

a) odvolal členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalka, spol. s r.o. 
Ivanu Brezinskú 
Alicu Hájkovú 
Vladimíra Kovára 

 

b) vymenoval členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalka, spol. s r.o. 
Vladislava Chaloupku 
Miroslava Laža 
Lýdiu Ovečkovú. 

---------- 
 

14. Voľba členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o.  
 

Uznesenie č. 52 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. schvaľuje 
 
a) odvolanie členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s r.o. 

Augustín Arnold 
Adrián Arpai 
Ján Hrčka 
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b) vymenovanie členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s r.o. 
Ivana Antošová 
Ján Karman 
Jozef Vydra 

 

2. ž i a d a  
 

starostu, ako jediného spoločníka, aby  
 

1. odvolal členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s r.o. 
Augustína Arnolda 
Adriána Arpaia 
Jána Hrčku 

 

2. vymenoval členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s r.o. 
Ivanu Antošovú 
Jána Karmana 
Jozefa Vydru. 

---------- 
 

15. Voľba členov Rady Fondu statickej dopravy 
 

Uznesenie č. 53 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. mení  
 

Štatút Fondu statickej dopravy  
 

2. odvoláva  
 

z Rady Fondu statickej dopravy: 
Tomáša Fabora 
Romana Masára 
Filipa Štefaničku 
Bronislava Weigla 

 

3. volí  
 

členov Rady Fondu statickej dopravy: 
Ivanu Antošovú 
Vladimíra Dolinaya 
Michala Fialu 
Janu Hrehorovú 
Ľuboša Kačírka 
Pavla Šestáka. 

---------- 
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16. Návrh na voľbu neposlancov do komisií miestneho zastupiteľstva 
 

Uznesenie č. 54 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka tajným hlasovaním 
 

v o l í 
 

členov – neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka nasledovne:  
 

Komisia finančná: 
1. Jančovičová Denisa 
2. Puliš Branislav 
 

Komisia investičných činností : 
1. Bieliková Viera    
2. Demel Eduard 
3. Demský Michal 

 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov: 
1. Krištofič Branislav 
2. Molnár Milan 
 

Komisia územného plánu, výstavby a dopravy: 
1. Sepši Branislav 
2. Schlosser Tibor 
 
Komisia životného prostredia a verejného poriadku: 
1. Baranovič Michal 
2. Lengyelová Daniela 
3. Malaga Matej 
4. Věntusová Kateřina  
 

Komisia sociálna a bytová: 
1. Dyttertová Anna 
2. Janíková Gabriela 
3. Masár Roman 
 

Komisia kultúry a mládeže: 
1. Buberník Maroš  
2. Gonzales Lemus Jarmila  
 

Komisia športu: 
1. Beňa Peter 
2. Fischer Jozef 
3. Korbel Jozef 
4. Sovič Pavol 
 

Komisia školská: 
1. Janegová Ľubica 
2. Lukáčová Zuzana 
3. Orság Peter 

--------- 
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18.Rôzne 
18A.      Uznesenie č. 55 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh poslanca Juraja Kríža 
 

žiada 
 

 starostu, aby do doby schválenia štatútu a členov Mediálnej rady nevyhlásil výberové 
konania na žiadneho dodávateľa prevádzky mediálneho formátu. 

--------- 
 

18B.         Uznesenie č. 56 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh poslankyne Eleny 
Pätoprstej  
 

a) vyjadruje nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve. Zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom ministerstva školstva 
odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl 
a žiada ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo, 

b) žiada prednostu o uvedenom uznesení informovať ministerstvo školstva. 
--------- 

 
 

 
 

 
 
Vladimír Bajan 

                 starosta 


