
 

 

 

 

 

 

UZNESENIA 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 26. apríla 2016 
 

(č. 145 - 161)  

---------- 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 

z miestnej rady zo dňa 8. 3. 2016 a miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15. 3. 2016. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 04. 2016 

  

Uznesenie č. 145 

 

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 30. 04. 2016. 

---------- 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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. 146 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a) schváliť   

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

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške 

úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  
 

b) splnomocniť  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, 5/2015 a v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Petržalka, schváleného dňa 

....2016 (v úplnom znení). 

---------- 

 

3. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR 

Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej 

zaplatenia. 

 

Uznesenie č. 147 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča   
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  

súhlasné stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta 

SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia s 

pripomienkami. 

---------- 

 

4. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 

 

Uznesenie č. 148 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča   
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
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pripomienky k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú 

články č. 73, 74 a 91 Štatútu. 

---------- 

 

5. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy - solidarita 

 

Uznesenie č. 149 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy čl. 91 ods.1 písm. b). 

---------- 

 

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy – výnosy za priestupky 

 

Uznesenie č. 150 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy čl. 87 písm. m) a čl. 89 písm. l). 

---------- 

 

7. Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023 

 

Uznesenie č. 151 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   
 

schváliť   
 

Koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023. 

---------- 
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8. Návrh stavebného zámeru  na  nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych 

služieb Petržalka v objekte  na Vavilovovej 18, 851 01 Bratislava 

 

Uznesenie č. 152 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a)  schváliť  
 

Stavebný zámer na nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych služieb Petržalka 

v objekte  na Vavilovovej 18, 851 01 Bratislava 
 

b) požiadať prednostu miestneho úradu 
 

zabezpečiť projektovú dokumentáciu na stavebný zámer na nadstavbu a rekonštrukciu 

Strediska sociálnych služieb Petržalka v objekte na Vavilovovej 18. 

---------- 

 

9. Návrh na predĺženie prenájmu časti budovy - strešná plocha budovy  

ZŠ Beňadická 38, pre Orange Slovensko, a.s. 

 

Uznesenie č. 153 

 

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) zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti budovy – strešná plocha 

budovy ZŠ Beňadická 38, súp. č. 3040 na pozemku parc. č. 2193, pre žiadateľa Orange 

Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 69 72 70, za účelom jeho 

využívania pre technické účely súvisiace s prevádzkou verejnej elektronickej 

komunikačnej siete na dobu 5 rokov, za cenu 5 000 €/rok. 

 Zmluva o nájme časti budovy 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.  

---------- 

 

10. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ 

Dudova 2, Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú 

 

Uznesenie č. 154 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
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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 nájom nebytových priestorov v trakte  

B 3, 1.poschodie o celkovej výmere 55,6 m
2
 v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava 

pre MUDr. Darinu Marenčíkovú, Pod Rovnicami 8, 841 04  Bratislava, IČO: 31 760 

473 za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie, na dobu určitú od 1.05.2016 do 

30.04.2021, za cenu 50,50 €/m
2
/rok, zvýšenú o 20 % za užívanie spoločných priestorov, 

celkovo za 3 369,36 €/rok 

 Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade 

nepodpísania zmluvy nájomcom do 30 dní toto uznesenie stráca platnosť. 

---------- 

 

11. Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť  

ZDRAVOMAT, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 155 
 

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) zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti nebytového 

priestoru za účelom prevádzkovania „Zdravomatu“- automatu so zdravou stravou, 

v priestore chodby pred podateľňou miestneho úradu (budova Technopolu) v celkovej 

výmere 0,95 m
2
, pre žiadateľa ZDRAVOMAT, s.r.o., Brančská 11, 851 01 Bratislava, 

IČO: 36 76 93 04 na dobu určitú, a to 1 rok od dátumu inštalácie predajného automatu, 

za cenu 10 €/mesačne/prenajatý priestor + 20 €/mesačne/energie, celkovo 360 €/rok. 

  Zmluva o nájme nebytových priestorov 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.  

--------- 

 

12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový Háj pre MILUJEME 

TANEC, o.z. 

 

Uznesenie č. 156 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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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 nájom nebytových priestorov, 

miestnosť č. 08 o výmere 34 m
2
 a miestnosť č. 09 o výmere 98 m

2
 ,spolu o výmere 132 

m
2
 v suteréne Domu kultúry Zrkadlový Háj, súp. č. 3690, zapísaný na LV č. 3837, 

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava  pre MILUJEME TANEC, o.z., Pajštúnska 9, 851 02 

Bratislava, IČO: 50 039 521 za účelom realizovania tanečných aktivít pre deti a mládež, 

na dobu neurčitú od 1. 9. 2016, za cenu 20,50 €/m
2
/rok za užívanie miestnosti č. 09 

a 10,00 €/m
2
/rok za užívanie miestnosti č. 08, celkovo za nájom vo výške 2349,00 €/rok 

a za energie vo výške 26,53 €/m
2
/rok, celkovo za energie vo výške 3502,00 €/rok. 

 Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom 

prípade toto uznesenie stráca platnosť. 

---------- 

 

13. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4373/10 pre Regent & Co., s.r.o. 

 

Uznesenie č. 157 

 

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) zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku 

parc.č. 4373/10 vo výmere 1090 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zapísané na LV č. 1748, pre žiadateľa Regent and Co., spol. s r.o., Hotel Dominika, 

Vlastenecké nám. 3, 851 01 Bratislava, IČO: 35 68 85 48, za účelom prevádzkovania 

parkoviska pre Penzión-Hotel „Dominika“, na dobu 5 rokov za cenu 5,20 €/m
2
/rok 

celkovo 5 668,00 €/rok. 

 Zmluva o nájme časti budovy 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.  

---------- 

 

14. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za I. štvrťrok roku 2016 

 

Uznesenie č. 158 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

zobrať na vedomie  
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Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2015. 

---------- 

 

15. Správa o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v roku 2015 

 

Uznesenie č. 159 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

a)  berie na vedomie  
 

Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka  za 

rok 2015 
 

b)  odporúča  
 

predložiť Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

rok 2015 ako informačný materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

---------- 
 

 

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

 

Uznesenie č. 160 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

prerokovať  
 

poskytnutie dotácií na základe odporúčania odborných komisií: 

 

1. Závodisko, š.p. na „Úvodný dostihový deň sezóny“ v sume ... 

2. OZ FC Petržalka na podporu mládežníckeho futbalu v sume ... 

3. OZ Rekreačný beh – atletický klub „Run For Fun Petržalka“ na podporu činnosti 

klubu v sume ... 

4. OZ Basketbalový klub Petržalka na podporu činnosti v sume ... 

5. OZ Gymnastické centrum na prípravu a účasť reprezentanta na svetových 

šampionátoch v sume ... 

6. OZ MŠK Iskra Petržalka na rozvoj pohybových a športových aktivít v sume ... 

7. OZ MŠK Iskra Petržalka na projekt „ Leto na kúpalisku Matador“ v sume ... 

8. OZ Školský športový klub B.S.C. Bratislava na podporu športovej činnosti detí 

a mládeže v sume ... 

9. OZ Gymnastické centrum na projekt „Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia 

Bratislava“ v sume ... 

10. OZ Kaktus Bike – Team Bratislava na podporu cyklisticky talentovanej mládeže 

v sume ... 



 8 

11. OZ ŠK Supernova na projekt „ Aquatlon pre všetkých 2016“ v sume ... 

12. OZ ŠK Slovan Bratislava – šachový klub na zabezpečenie činnosti klubu 

a organizáciu významných turnajov v sume ... 

13. OZ Danubia – Klub modernej gymnastiky na prenájom tréningových priestorov 

a zabezpečenie letného športového tábora pre deti v sume ... 

14. OZ Floorbalový klub FCB Shadows Bratislava na rozšírenie a zlepšenie 

tréningových podmienok pre mládež v sume ... 

15. OZ Športový klub polície na podporu činnosti hádzanárskeho oddielu ŠKP 

Bratislava v roku 2016 v sume ... 

16. OZ Brána do Narnie na dobudovanie športovo-oddychovej zóny pre obyvateľov 

Petržalky na Beňadickej ulici v sume ... 

17. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa na obnovu plochy školského dvora – 

športoviska na Haanovej ulici v sume ... 

18. OZ Packa na prípravu a realizáciu športovo-spoločenského podujatia – detského 

tábora v sume ... 

19. OZ Lipka na vybavenie priestorov centra Natura et Humana pre teoretickú 

a praktickú edukáciu v sume ... 

20. OZ Krúžky v škole na projekt „ Zážitkové neučenie „ v sume ... 

21. Miles, spol. s.r.o. na výučbu jazykov netradičnou formou v sume ... 

22. OZ Lipka na podporu činnosti zameranú na pomoc škole v rozmanitých oblastiach 

v sume ... 
23. OZ Bratislavský chlapčenský zbor na realizáciu letnej hudobnej školy pre chlapcov 

v sume ... 
24. OZ Múzeum petržalského opevnenia na projekt „ Mobilizácia 2016“ v sume ... 

25. OZ Ruthenia ensemble na projekt „Rusínske srdce“ v sume ... 

26. OZ Poleno na projekt „30. výročie existencie súboru Poleno“ v sume ... 

27. OZ Domov pre každého na projekt „Domov pre každého 2016“ v sume ... 

28. OZ Odyseus na terénnu sociálnu prácu „Chráň sa sám“ v sume ... 

29. NO Lepší svet na rekondičný pobyt pre ľudí s mentálnym znevýhodnením v sume ... 

30. OZ Impulz na rozšírenie portfólia chránenej dielne v sume ... 

31. OZ Ulita na podporu činnosti komunitného centra v sume ... 

32. OZ Dolphins na rozvoj plaveckých zručností u telesne a zrakovo postihnutých 

v sume ... 

33. NO Dom Rafael na revitalizáciu lesoparku na Kutlíkovej ulici v sume ... 

---------- 

 

17. Návrh na zvolanie 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 161 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  s pripomienkami  
 

zvolanie 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

na deň 3. 5. 2016 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

         Vladimír Bajan 

                starosta  


