
 
 
 
 
 
 

UZNESENIA 

 

UZNESENIA  
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 8. septembra 2015 
 

(č. 71 - 87)  
---------- 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 
z miestnej rady zo dňa 16. 6. 2015 a miestneho zastupiteľstva konaného dňa 23. 6. 2015. 

---------- 
 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka k 31. 5. 2015__________________________________________________ 

  
Uznesenie č. 71 

 
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. 8. 2015. 

---------- 
 

2. Návrh Prevádzkového poriadku pre zónu s dopravným obmedzením v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 72 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvál iť  
 

Prevádzkový poriadok pre zónu s dopravným obmedzením mestskej časti Bratislava-
Petržalka s týmito podmienkami: 
- úprava ceny rezidentskej karty: cena za prvú kartu 60 €, cena za druhú kartu 100 €, 
- na rokovanie miestneho zastupiteľstva bude predložený relevantný dokument 

o znížení odplaty koncesionárovi (dodatok k zmluve alebo verejný prísľub 
koncesionára). 

---------- 

 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o  

ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 
parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy___________________ 

 
Uznesenie č. 73 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča s pripomienkami 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvál iť  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o ustanovení poplatku 
za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych 
komunikáciách III. a IV. triedy. 

---------- 

 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  

o poskytovaní nenávratného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách_______________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 74 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča s pripomienkami 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvál iť  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 
nenávratného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách. 

---------- 
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5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka______________ 

 
Uznesenie č. 75 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvál iť  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 
finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 
 

6. Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 76 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   
 

zobrať na vedomie  
 

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2015. 
---------- 

 
7. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 

 
Uznesenie č. 77 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvál iť  
 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 s príjmami a výdavkami 
vo výške 28 259 181 € s nasledovnými úpravami: 
 

-  zvýšenie bežných príjmov o 278 372 € 
-  zvýšenie bežných výdavkov o 258 616 € 
-  zníženie kapitálových príjmov o 50 000 € 
-  zníženie kapitálových výdavkov o 16 776 € 
-  zníženie príjmových finančných operácií o 798 € 
-  zníženie výdavkových finančných operácií o 14 266 €. 

---------- 
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8. Návrh na dlhodobý prenájom  pozemkov, parc. č. 5231/1, 5231/2, 5231/3, 5231/4  
pre Vodácky klub Dunajčík_______________________________________________ 

  
Uznesenie č. 78 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvál iť  
 

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 pozemkov 
registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 5231/1 vo výmere 1924m2, zastavané plochy 
a nádvoria, parc. č. 5231/2 vo výmere 393 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.  
č. 5231/3 vo výmere 174 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 5231/4 vo výmere  
42 m2, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 2533,00 m2, zapísané na LV  
č. 2644, pre žiadateľa Vodácky klub Dunajčík, Klokočova 5, 851 01 Bratislava,  
IČO: 00 605 115, na dobu 30 rokov do 31.12.2045 za cenu nájomného, ktoré sa rovná 
dĺžke fungovania klubu dovŕšenej v danom kalendárnom roku vyjadrenej v Eurách. Klub 
bol založený v roku 1924, z toho dôvodu nájomné v roku 2015 predstavuje výšku 91,- € 
/rok. V roku 2016 bude prenájom vo výške 92,- €/rok atď. 
 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 časti pozemku parc. č. 3296  pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov Andruska na Andrusovovej ul. č. 2, 4, 6_________________ 

 
Uznesenie č. 79 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvál iť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku 
registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3296 o výmere 25,00 m2 – ostatné plochy, 
zapísaného na LV 1784, pre žiadateľa Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Andruska, 
Andrusovova č. 2, 4, 6, 851 01 Bratislava, IČO: 36 068 802, na dobu určitú  
do 31.12.2020 za cenu 0,50 €/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 12,50 €. 

 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.  

---------- 
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10. Návrh na prenájom časti pozemku v areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava pre TŠP-
tenisová škola Petržalka, o.z.____________________________________________ 

 
Uznesenie č. 80 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvál iť  
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 časti pozemku parc. č. 957/2 
o výmere 2500 m2 v k.ú. Petržalka, nachádzajúceho sa v areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava 
pre TŠP-tenisová škola Petržalka, občianske združenie, Nobelovo nám. č. 6, 851 01 
Bratislava, IČO: 42 131 405, za účelom revitalizácie športoviska a vybudovania 
športovej haly na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2035 za cenu 1,00 €/rok počas 
doby revitalizácie a vybudovania športoviska a 0,17 €/m2/rok odo dňa právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia stavby športovej haly s tým, že nájomca predloží stavebné 
povolenie do dvoch rokov od platnosti zmluvy. 
Príjem z prenájmu bude príjmom pre zriaďovateľa. 

 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.  

--------- 
 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5830/12  pre Natáliu Pavlíkovú, 
Brunnenstrasse 17, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko____________________ 

 
Uznesenie č. 81 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvál iť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku 
registra „C“ KN v kú. Petržalka, parc. č.5830/12 o výmere 101,00 m2 – ostatné plochy, 
zapísaného na LV 2644, pre žiadateľa Natáliu Pavlíkovú, Brunnenstrasse 17, 2410 
Hainburg an der Donau, Rakúska republika na dobu určitú do 31.12.2020 za cenu  
77,80 €/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 7 857,80 € za podmienky odstránenia 
nelegálnej stavby do podpisu nájomnej zmluvy a predloženia stavebného povolenia do 
12 mesiacov. 

 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.  

---------- 
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12. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Turnianska 10, Bratislava, pre 
Školský športový klub Vivus pri ZŠ Turnianska_____________________________ 

 
Uznesenie č. 82 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvál iť  
 

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 – veľkej 
telocvične v ZŠ Turnianska 10, Bratislava, zapísaný na LV 4550, pre Školský športový 
klub pri ZŠ Turnianska 10, v Bratislave, IČO: 31 785 069 za účelom volejbalových 
tréningových procesov na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.06.2016, v čase : 

pondelok, utorok, štvrtok, piatok :  od 17.00 hod. do 19.00 hod. 

streda:      od 16.00 hod. do 18.00 hod., 

za cenu 2,50 €/hod. a úhradu za služby a energie vo výške 14,20 €/hod., na základe 
skutočného využívania telocvične. 

Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
 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.  

---------- 
 

13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Fedinovej 4, Bratislava 
pre spoločnosť ZEMA, s.r.o._____________________________________________ 
 

Uznesenie č. 83 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvál iť  
 

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 
Fedinovej 4, Bratislava, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2916 pre žiadateľa 
spoločnosť ZEMA s.r.o., Fedinova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 31 340 491, na dobu 
určitú od 01.11.2015 do 31.10.2020 za cenu 5.056,65 €/rok. Celková výmera predmetu 
nájmu je 127,96 m2. 
 Zmluva o nájme bude podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.        

---------- 
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14. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Haanovej 10, Bratislava 
pre Dom sociálnych služieb - MOST, n. o.__________________________________ 
 

Uznesenie č. 84 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvál iť  
 

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 nebytových priestorov na 
Haanovej 10,  Bratislava, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 2632, pre žiadateľa Dom 
sociálnych služieb – MOST, n. o., Haanova 10,  851 04 Bratislava, na dobu neurčitú od 
01. 12. 2015, za cenu 1.240,56 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je 162,41 m2. 
 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.  

---------- 
 

15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 
 

Uznesenie č. 85 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

a) odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvál iť  
 

poskytnutie dotácie na základe odporúčania odborných komisií pre: 
 

1. OZ Domov pre každého na podporu činnosti Domovu pre každého 
2. OZ MŠK Iskra Petržalka na rozvoj športových aktivít 
3. OZ Školský športový klub B.S.C. Bratislava na projekt 30 rokov BSC Bratislava  

 

b) schvaľuje  
 

poskytnutie dotácie na základe odporúčania odborných komisií: 
 

NO DEPAUL Slovensko na zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v sume 5000 €. 
---------- 

 
16. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 

roku 2015______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 86 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

zobrať na vedomie  
 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok roku 2015. 

---------- 
 

17. Návrh na zvolanie 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka____________________________________________________  

 
Uznesenie č. 87 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje  s pripomienkami 
 

zvolanie 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
na deň 22. 9. 2015 podľa predloženého návrhu. 

---------- 
 

 
 
 
         Vladimír Bajan 

                starosta  


