
 

  

 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

 

                 

 

Z á p i s n i c a 

zo 6. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 20. 10. 2015 

 

Prítomní:   Ing. Vladimír Bajan - starosta 

   Mgr. Ján Bučan – 1. zástupca starostu 

   Mgr., Ing. Michal Radosa – zástupca starostu 

   Mgr. Ivana Antošová – členka rady 

   Mgr. Vladimír Dolinay - člen rady 

   Martin Jóna – člen rady  

   Ing. Ján Karman - člen rady 

   Mgr. Juraj Kríž - člen rady 

   Ing. Tomáš Mikus – člen rady 

   Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá - členka rady 

    Mgr. Ľubica Škorvaneková - členka rady 

   Mgr. Ivan Uhlár – člen rady 

 

Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 

   Stanislav Fiala - miestny kontrolór 

   Bc. Miloslava Podmajerská – zástupkyňa prednostu 

   Ing. Peter Janičina - kancelária starostu 

   PhDr. Denisa Paulenová – odd. organizačných vecí 

   Mgr. Michaela Kochanská - odd. organizačných vecí 

JUDr. Lenka Rožánková– právnik 

   Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  nakladania s majetkom 

Mgr. Jana Jecková- vedúca oddelenia projektového riadenia 

Julián Lukáček- vedúci finančného oddelenia 

Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia 

Mgr. Veronika Redechová - vedúca oddelenia školstva a športu 

---------- 

 

Začiatok rokovania: 09.10 hod 

Rokovanie uviedol starosta Vladimír Bajan, privítal prítomných na rokovaní miestnej rady. 

 

Schválenie programu rokovania: 

p. Bučan – požiadal o zaradenie materiálu „Návrh na priznanie odmeny Stanislavovi 

Fialovi, miestnemu kontrolórovi na 1. polrok 2015“ ako bod č. 10 programu rokovania. 
 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program rokovania bol schválený. 

---------- 
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Voľba overovateľa zápisnice:  Mgr. Ivana Antošová 

     Martin Jóna 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

---------- 

 

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

zriadení Materskej školy Nobelovo nám. č. 6, Bratislava_____________________ 

 

 Prednosta uviedol materiál.  

 K materiálu bola prizvaná Mgr. Veronika Redechová - vedúca oddelenia školstva a 

športu, ktorá objasnila dôvody predloženia materiálu. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

 Záver: Uznesenie č. 88  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej 

školy, Nobelovo nám. č. 6, 851 01 Bratislava od 01.01.2016. 

---------- 

 

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

zriadení Materskej školy Holíčska 50, Bratislava_____________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Mgr. Veronika Redechová- vedúca oddelenia školstva a 

športu, ktorá objasnila dôvody predloženia materiálu. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 89 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej 

školy, Holíčska č. 50, 851 05 Bratislava od 01.01.2016. 

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

zriadení Materskej školy Gessayova 2, Bratislava____________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Mgr. Veronika Redechová- vedúca oddelenia školstva a 

športu, ktorá objasnila dôvody predloženia materiálu. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 90 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej 

školy, Gessayova č. 2, 851 01 Bratislava od 01.01.2016. 

---------- 

    

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

zriadení Materskej školy Tupolevova 20, Bratislava__________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Mgr. Veronika Redechová - vedúca oddelenia školstva a 

športu, ktorá objasnila dôvody predloženia materiálu. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 91 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej 

školy, Tupolevova č. 20, 851 01 Bratislava od 01.01.2016. 

---------- 

  

5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o dani 

z nehnuteľností_________________________________________________________ 

 

Materiál uviedol prednosta. Odporučil zvyšovanie sadzieb postupne, nie jednorazovo, 

príjmy za dane v rozpočte by vedeli pomôcť aj Petržalke.  

Starosta poznamenal v stručných bodoch – potreba zmeny zákona, sadzba dane z 

nehnuteľnosti pre podnikateľov je vysoká, zrušenie solidarity, snaha o zmenu – nech sa platí 

za hodnotu majetku, nedá sa návrh len zmietnuť zo stola, treba navrhnúť, čo ďalej, poukázal 

na zlú dôvodovú správu.  
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K materiálu bol prizvaný Ing. Lukáček - vedúci finančného oddelenia. 

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá – mestský klub odporúča príjem z dane z nehnuteľnosti viazať na dopravnú 

infraštruktúru, je treba regulovať aj nájomné za byty v Starom Meste, žijú 

tam najmä dôchodcovia - zľavy, 

starosta - nerobiť rozdiely, daň by mala postupne zvyšovať, 

p. Bučan – poslanecký klub nepodporuje tento návrh, zvyšovanie rozložiť na dve tri 

etapy, poukázal na absurdnosť Starého Mesta: dorovnať Petržalku so 

Starým Mestom, je to populizmus, petržalský byt sa nepredá za toľko ako 

byt v Starom Meste, 

starosta - prebiehajú rokovania s MF SR, Bratislava má druhé najnižšie dane 

z nehnuteľnosti  rámci OECD, no 100% navýšenie nie je ideálne riešenie, ,  

p. J. Kríž - víta návrh p. Pätoprstej, nech idú peniaze na cestnú infraštruktúru, 

p. Pätoprstá - mala by byť zmena zákona o dani z nehnuteľnosti, no neodporúča z nej 

sanovať zlé hospodárenie podnikov mesta, 

p. Radosa- neodporúča prijať návrh Starého Mesta zvýšiť sadzbu o 15%, poukázal na 

veľkú zadĺženosť mesta, na starnutie obyvateľstva a s tým spojené 

výdavky na sociálnu oblasť, súhlasí s p. Krížom, že nebude druhé kolo 

zvyšovania, musíme udať aj druhú etapu alebo ju vypustiť z uznesenia,  

p. Mikus - je za rázny rez, súhlasí so 100% navýšením, súhlasí s p. Pätoprstou nech je 

príjem za dane viazaný na kapitálové výdavky, 

prednosta - objasnil spôsob rozdelenia príjmov mesta pre mestské časti, 

starosta - je potreba ďalších rokovaní, niektoré podnety budú akceptovateľné, treba dať 

pozmeňovacie návrhy z klubov (zrušenie solidarity, zvýšenie cez hodnotu 

majetku,..) 

p. Jóna – poukázal na zlý spôsob predkladania materiálov z mesta, prečo 100% 

navýšenie, mesto nekomunikuje, väčšina MČ to nepodporila,  

p. Radosa - nech sú bilancované príjmy viazané na výdavky /z prebytku/,  

p. Mikus - návrh víta, ľudia chcú vedieť, čo sa udeje s peniazmi, 

starosta - vyjadril sa, že v tejto podobe nie je VZN schváliteľné, do MZ treba pripraviť 

aj odporúčania pre mestské zastupiteľstvo. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 92  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta č. 12/2014 o dani 

z nehnuteľnosti v znení:.  

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka nesúhlasí s predloženým 

návrhom VZN hlavného mesta SR č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa vo 

všeobecnosti od 1.1.2016 navrhuje zvýšiť daň z nehnuteľnosti za pozemky, stavby, 

budovy a byty o 100 %“.  

---------- 
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6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy 

o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hl. mesta SR Bratislavy 

a jeho mestských častí___________________________________________________ 

 

Materiál uviedol prednosta.  

K materiálu bola prizvaná Daniela Podolayová – vedúca bytového odd. 

 

Diskusia: 

starosta - uviedol, že je to zásah do právomocí mestských častí, nesúlad medzi 

nájomcami, snaha o zablokovanie predaja bytov, 

p. Pätoprstá - klub Zmena zdola podporuje stanovisko mestskej časti Petržalka, 

p. Radosa – mestská časť prideľuje väčšinu bytov po neplatičoch v dezolátnom stave, 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 93   

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

schváliť  

stanovisko k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného 

mesta SR Bratislava a jeho mestských častí v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy neschváliť   Všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o nájme bytov 

a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislava a jeho mestských 

častí, navrhuje materiál stiahnuť z rokovania a materiál prerokovať s mestskými 

časťami.“ 

---------- 

 

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR 

Bratislavy – verejný poriadok____________________________________________ 

 

Materiál uviedol prednosta, upozornil, že návrh sa týka mesta, nie mestských častí.  

 

Diskusia: 

Starosta - nesúhlas, neakceptujme presun kompetencií bez finančných prostriedkov, 

p. Fiala - chýba dôvodová správa mesta v materiáli, 

p. Rožánková - odpovedala, že tam dôvodová správa ani nebola, 

p. Pätoprstá - zarazilo ju, že tam nie je dôvodová správa, klub podporuje stanovisko 

MČ, 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 94  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 



 6 

nesúhlasiť  

s navrhovanou zmenou štatútu hlavného mesta SR Bratislavy doplnením čl. 28 ods. 2 

písm. k) a čl. 29 ods. 2 písm. k). 

---------- 

 

8. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k protestu prokurátora proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu (VZN) č. 9/2008, ktorým sa menia všeobecne záväzné 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka_______________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál, právo na VZN nám bolo dané zákonom, išlo o službu pre 

ľudí (prepočet z korún na eurá).  

K materiálu bol prizvaný Ing. Lukáček - vedúci finančného oddelenia. 

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá - chýba jej stanovisko právneho oddelenia, stanovisko podporil aj pán 

Vetrák, 

p. J. Kríž - prokurátor dlhodobo blokuje naše VZN, je to tyrania prokuratúry, 

starosta – pripravuje sa malá novela zákon č- 369/1990, 

p. Pätoprstá - netreba posudzovať Slovensko podľa Petržalky, inde sú aj pochybenia, 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 95 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

nevyhovieť  protestu prokurátora. 

---------- 

 

9. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

na rok 2016___________________________________________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál. Informoval, že čakali sme podnety z komisií, požiadame 

o podklady pre rozpočet, aj oblasti pre participatívny rozpočet. 

K materiálu bol prizvaný Ing. Lukáček - vedúci finančného oddelenia. 

 

Diskusia: 

starosta – informoval, že v rámci prípravy štátneho rozpočtu je navýšenie pre mestá 

a obce, je tam aj rast dane z nehnuteľností, odporúča úpravu (zrušenie) 

solidarity, 

p. Pätoprstá - opýtala sa aký je stav zimnej údržby VPS, treba navýšiť rozpočet kvôli 

plavárni, či sa uvažuje o systematických rekonštrukciách tepelných rozvodov, 

participatívny rozpočet – čo chcú ľudia podľa nej, 

starosta - odpovedal p. Pätoprstej, participatívny rozpočet je výlučne v rukách 

poslancov, len suma je limitovaná, robia sa rekonštrukcie tepelných 

rozvodov, 

prednosta - ak majú poslanci pripomienky k participatívnemu rozpočtu, nech ich pošlú 

e-mailom prednostovi,  
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 - na margo plavárne: p. Ovečková je v dozornej radi, nebola si pozrieť 

zmenové listy, pracuje s pôvodným rozpočtom - nech poslanci napíšu, 

s ktorými položkami nesúhlasia, nezaplatíme ich.  

 - vo VPS je strojové vybavenie zúfalé, potreba investícií na budúci rok.  

 - k rekonštrukcii tepelných rozvodov - akútne stavy sa riešia vždy, sú to 

niekoľkomiliónové investície,  

p. Dolinay- má v e-mailoch zmenkové listy od p. Ovečkovej, 

prednosta - nemôže ich mať v e-mailoch, má len zoznam, ponúkol priestor na 

informovanie, treba prísť, poukázať na nedostatky, boli problémy so 

zakladaním stavby a škoda vznikla na základe nesprávneho vyjadrenia BVS 

ohľadom umiestnenia potrubia, odporúča ďalší postup doriešiť na Dozornej 

rade, 

starosta - p. Ovečková si nebola pozrieť zmenové listy, zástupcovia klubov v dozornej 

rade majú informovať ostatných poslancov, 

p. Radosa - treba dávať pravidelné informácie, 

starosta - nesúhlasí s p. Pätoprstou, sú tam ľudia z klubov, majú ich pravidelne 

informovať, 

prednosta - pravidelne sú na MZ predkladané informačné materiály ohľadne plavárne, 

 

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

Záver: Uznesenie č. 96 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

zobrať na vedomie  

Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016. 

---------- 

 

10. Návrh na priznanie odmeny Stanislavovi Fialovi, miestnemu kontrolórovi 

mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2015_____________________  

 

Materiál uviedol p. Bučan. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 97  

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

Stanislavovi Fialovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v súlade s § 18c bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov odmenu za prvý polrok 2015 vo výške 17 % z jeho určeného mesačného 

platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. 

--------- 
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11. Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 

4, Bratislava pre o.z. FC Petržalka akadémia_____________________________ 

 

Materiál uviedol prednosta, upozornil, že nedoplatky sú vyrovnané. 

Prizvaná k materiálu bola p. Broszová poverená vedením odd. NsM., ktorá uviedla 

materiál 

 

Diskusia: 

p. Uhlár - žiadal doplniť do zmluvy prevzatie záväzkov. 

Prednosta – odpovedal, že už nie sú v reštrukturalizácii. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 98 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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

v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru – telocvične, blok A3 

o výmere 292 m
2
 v objekte Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava, súpisné číslo 

2597, zapísanej na LV č. 4550 pre FC Petržalka akadémia, o.z., M. C. Sklodowskej 1, 

851 04 Bratislava, IČO: 00 688 959, na dobu určitú od 1.11.2015 do 30.03.2016 

v čase: 

pondelok: od 16.00 hod. do 19.30 hod. 

utorok :    od 16.30 hod. do 19.30 hod. 

streda:      od 16.00 hod. do 19.00 hod. 

štvrtok:     od 16.30 hod. do 19.00 hod. 

piatok :     od 16.00 hod. do 19.00 hod. 

za cenu 6,67 €/hod., celkovo za 15 hodín  týždenného nájmu 100,05 €. 

Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 

poskytované služby a energie budú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej 

ploche školy a budú príjmami prenajímateľa. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 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.  

---------- 

 

12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre 

Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, Bratislava______________ 

 

Materiál uviedol prednosta. 

Prizvaná k materiálu bola p. Broszová, vedúca odd. nakladania s majetkom. 

p. Radosa podotkol, že nakoľko je tam veľa prenajatých priestorov a len jeden vchod, 

je potrebné riešiť režimovanie vstupu do objektu. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
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Záver: Uznesenie č. 99  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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 

v trakte B3, miestnosť č.131 a č.132, I. nadzemné podlažie o celkovej výmere 79,75 

m
2 

v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, súpisné číslo 999, zapísanej na LV  

č. 4550, pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, 851 01 

Bratislava, IČO: 31 802 958, za účelom kancelárskeho a administratívneho užívania, 

na dobu určitú od 1.11.2015 do 31.10.2025, za cenu 10,00 €/m
2
/rok, zvýšenú o 20 % 

za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 957,- €/rok. 

 Zmluva o nájme nebytových priestorov 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 prenájom časti pozemku parc. č. 5830/12 pre Natáliu Pavlíkovú, 

Brunnenstrasse 17, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko___________________ 

 

Prizvaná k materiálu bola p. Broszová, vedúca odd. nakladania s majetkom, ktorá 

uviedla materiál. 

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá - rokovali s miestnou komunitou, ktorá má návrh vyčleniť 12 m² a urobiť 

na pozemku opravovňu bicyklov, 

starosta - upozornil, že objekt je v súkromnom vlastníctve, v prípade súhlasu treba to 

dať do podmienok zmluvy, 

p. Pätoprstá - dala návrh vyčleniť min. 12 m² pre cyklokoalíciu na opravu bicyklov, 

p. Uhlár - treba rokovať s p. Pavlíkovou, jej nájom nie je nízky, 

p. Radosa - odporučil teraz schváliť, ak má Ulita seriózny záujem, nech to deklarujú 

a budeme riešiť, zatiaľ je len ústny záujem, 

starosta - ak prídu s projektom tak ho podporí, 

p. Pätoprstá - zdá sa jej to dobrý nápad, 

p. Broszová - pripomenula, že nikto z OZ ju neoslovil, občianka a Dr. Omelka boli na 

oddelení majú záujem, no o iný pozemok, 

p. Pätoprstá - požiadala o kontakt na p. Natáliu Pavlíkovú. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 100 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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 
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registra „C“ KN v kú. Petržalka, parc. č. 5830/12 o výmere 101,00 m
2
 – 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 €/m
2
/rok, čo predstavuje ročne sumu 7 857,80 € za účelom výstavby 

stánku s občerstvením, za podmienky odstránenia nelegálnej stavby do podpisu 

nájomnej zmluvy a predloženia stavebného povolenia do 12 mesiacov od podpísania 

zmluvy o nájme. 

 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.  

---------- 

 

14. Prerokovanie petícií obyvateľov 

 

Prednosta uviedol materiál, ktorý sa týka  troch petícií:  

a. Petícia k obstarávaniu územného plánu zóny Matador 

b. Petícia za skrášlenie a skultúrnenie Petržalského korza 

c. Petícia proti výstavbe polyfunkčného objektu LIPA 

 

Diskusia: 

p. Jóna – ako predseda komisie územného plánu, výstavby a dopravy uviedol, že 

komisia žiada, aby boli predstavené územné plány zón vrátane ÚP zóny 

MATADOR,  

 - je problém s lehotami, s vydaním stanoviska komisie, komisia je len 

poradný orgán, po predložení do MZ petíciu len vezmú na vedomie, 

starosta - vyjadril sa, že poslanci to tak chceli, 

p. Jóna - treba novelizovať zásady vybavovania petícií, 

p. Pätoprstá - komisia by mala dať odporúčania, 

starosta- na zónu Matador bola vypísaná súťaž, je spracovaný materiál, no zaplatiť 

treba, ak to poslanci neschvália, čo stým?  

- stavebný zákon nepozná inštitút petície, stavebný úrad len vyhodnotí 

správnosť, poukáže na problémy, 

prednosta - zásady sú jasné podľa pôsobnosti sú adresované na starostu alebo miestne 

zastupiteľstvo, 

p. Pätoprstá - počula, že jedna petícia bola na základe iniciatívy MČ, k ÚP zóny 

Matador žiada zmenu zadania, doplniť smaltovňu, 

starosta – ohradil sa voči takémuto tvrdeniu, 

prednosta - treba dať pripomienky, 

starosta - starosta upozornil, nech podajú pripomienky čo najskôr, 

p. Radosa - vyjadril sa k Matadoru  – sú dve možnosti: 

  1.preveriť postup pri prerokovávaní ÚP zóny,  

  2. vyhlásiť stavebnú uzáveru v danom území (v rozpore so zákonom),  
 

  - je petícia za LIPU aj proti LIPE, je to na poslancoch, 

p. Pätoprstá – uznesenie je nedostatočné, treba ho doplniť, nielen zobrať na vedomie, 

p. Jóna - navrhol, že vystúpi na MZ, k petícii Matador a LIPA, že bude ešte nejaké 

stretnutie s p. Kordošovou- vedúcou odd. ÚRaD a poslancami bez 

verejnosti, treba si k tomu sadnúť, točíme sa v jednom kruhu,   
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starosta - navrhuje petíciu k objektu LIPA zobrať na vedomie, prerokovanie štúdie 

k Matadoru by bolo v 1. štvrťroku 2016, poukázal na možnosť zmeny 

pravidiel, 

p. Pätoprstá – žiada prerokovanie do konca roka aj s verejnosťou, 

starosta - bude sa hlasovať, že sa berie na vedomie, 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 101 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

zobrať na vedomie  

A. Petíciu k obstarávaniu územného plánu zóny Matador 

B. Petíciu za skrášlenie a skultúrnenie Petržalského korza 

C. Petíciu proti výstavbe polyfunkčného objektu LIPA. 
---------- 

 

15. Návrh strategického rámca Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023___________________ 
 

Materiál uviedol p. Bučan. 

K materiálu bola prizvaná p. Jecková vedúca oddelenia projektového riadenia. 
 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 
 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 102 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

zobrať na vedomie  

návrh strategického rámca Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023. 

---------- 

 

16. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za III. štvrťrok roku 2015___________________________________________ 

 

Materiál uviedol prednosta. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 
 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 103 
 

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 III. štvrťrok roku 2015. 
---------- 

 

17. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 

Materiál uviedol prednosta. Ide o poskytnutie dotácie volejbalovému klubu Slávia UK 

Bratislava, o.z.  

 

Diskusia: 

p. Bučan - informoval aj o možnej poskytnutí dotácii pre CZŠ Gercenova na hracie 

prvky. 

p. Uhlár – odporučil predložiť do ďalšieho MZ, 

p. Radosa - nie sú odporúčania komisie športu, ktoré musia byť, 

p. Bučan - uviedol, že keďže chýba stanovisko z komisie, odporúča upraviť uznesenie: 

– v MZ prerokovať poskytnutie dotácie,  

 do zasadnutia MZ dodať stanovisko komisie športu. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 104 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

prerokovať  

poskytnutie dotácie pre Volejbalový klub Slávia UK Bratislava, o.z. 
---------- 

 

18. Návrh na zvolanie 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka________________________________________________ 

 

Materiál uviedol p. Bučan, odporúča ako bod č. 1 pozvánky zaradiť parkovaciu 

politiku a nový bod č. 11 Návrh na priznanie odmeny Stanislavovi Fialovi. 

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá - opýtala sa, či sa zmení materiál ohľadne parkovania, 

prednosta - reagoval na p. Pätoprstú, že sa čaká na pripomienky od poslancov, 

občanov a následné odkonzultovanie s firmou, 

p. Uhlár- čo je s výkresmi, aký bude režim na Lúkach č.7 a 8? - ide o súkromné 

pozemky, 

p. Radosa- ak sú doteraz súčasťou siete komunikácií, môžeme zaviesť regulované 

parkovanie, 

p. Jóna - navrhol uzavrieť bod, a ostatné veci, nech si povedia v bode Rôzne, 

p. Dolinay - či sa nedá nový materiál na decembrové zastupiteľstvo 2015? 
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Hlasovanie o návrhu p. Bučana (ako bod č. 1 zaradiť do pozvánky parkovaciu politiku 

a doplniť nový bod č. 11 Návrh na priznanie odmeny Stanislavovi Fialovi):  

za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o uznesení ako celku: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 105 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje    

zvolanie 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

na deň 27. 10. 2015 podľa predloženého návrhu. 
---------- 

19. Rôzne 

 

p. Jóna – ako člen školskej rady na ZŠ Černyševského informoval o havarijnom stave 

telocvične – škola stráca klientov, 

p. Bučan- je určený plán opráv, ale samozrejme akútne veci sa riešia prednostne, 

 

p. Pätoprstá - v rámci parkovania je potrebná spolupráca s mestom na záchytných 

parkoviskách, miesto, riešenie s DPB,  

 - potreba bezbariérových križovatiek, riešenie cyklotrás,  

 - zmena zákona o daniach/možnosť úľav, progresívna daň/, 

 

p. Dolinay – riešenie parkovísk kontra súkromný investor, 

prednosta - takáto situácia je aj dnes v oblasti Einsteinovej ulice, kde súkromná firma 

neumožňuje zamestnancom parkovať v podzemných garážach a tí zaberajú 

parkovacie miesta v sídlisku. 

 

 

Záver: 

p. Bučan poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie Miestnej rady mestskej    

časti Bratislava-Petržalka. 

 

Koniec rokovania: 13.10 hod. 

 

 

 

Overovateľ zápisu:     _____________________________ 

      Mgr. Ivana Antošová 

  

 Overovateľ zápisu:   _____________________________ 

      Martin Jóna 

  

 Zapísala:    _____________________________ 

      Mgr. Michaela Kochanská 

 

       _______________________ 

               Vladimír Bajan 

        starosta 


