
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 3. mája 2016 
 

(č. 173 – 194) 

 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  

12. zasadnutí prerokovali: 

 

1. 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 

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

mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 

3. Kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 04. 2016 

4. 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 

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

mesta SR Bratislavy - solidarita 

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

mesta SR Bratislavy – výnosy za priestupky 

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

časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023 

8. Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Petržalka 

za rok 2015 

9. Návrh na voľbu poslancov a neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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10. Návrh stavebného zámeru  na  nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych 

služieb Petržalka v objekte  na Vavilovovej 18, 851 01 Bratislava 

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

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

12. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie  

v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú 

13. Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť ZDRAVOMAT, 

s.r.o. 

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

TANEC, o.z. 

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

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

roku 2016 

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

18. Vyhodnotenie účasti poslancov na rokovaniach MZ a o účasti poslancov 

a neposlancov na rokovaniach komisií v r. 2015 

19. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporov 

záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej 

20. Správu o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole činnosti inšpektorov verejného poriadku 

21. Správu o kontrole vyberania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa vo vybraných materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  

22. Interpelácie 

23. Rôzne 

---------- 

 

 

1. 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. 173 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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. 

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

mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 

 

Uznesenie č. 174 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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

SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 Štatútu. 

---------- 

 

3. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 04. 2016 

 

Uznesenie č. 175 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   

k 30. 04. 2016. 

---------- 

 

4. 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. 176 
 

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  

a) 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 

3. 5. 2016 (v úplnom znení) 

b) vypísať výberové konanie na dodávateľa stravovacích služieb do 09/2016 na základe 

vybraných kritérií. 
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---------- 

 

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

mesta SR Bratislavy - solidarita 

 

Uznesenie č. 177 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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

SR Bratislavy, čl. 91 ods. 1 písm. b/ Štatútu. 

---------- 
 

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

mesta SR Bratislavy – výnosy za priestupky 

 

Uznesenie č. 178 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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

SR Bratislavy, čl. 97 a 89 Štatútu. 

---------- 

 

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

časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023 

 

Uznesenie č. 179 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

s c h v a ľ u j e  
 

Koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023. 

---------- 

 

8. Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Petržalka 

za rok 2015 

 

Uznesenie č. 180 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Petržalka 

za rok 2015. 

---------- 
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9. Návrh na voľbu poslancov a neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 181 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

A) volí  
 

členov – poslancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka nasledovne:  
 

Komisia sociálna a bytová: 

Antošová Ivana 

Chaloupka Vladislav 
 

B) odvoláva  
 

členov – neposlancov z komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka na vlastnú žiadosť nasledovne:  

Komisia školská: 

Orság Petr 

Komisia kultúry a mládeže: 

Buberník Maroš  
 

C) volí  
 

členov – neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka nasledovne:  

Komisia školská: 

Dragúň Marián 

Klimová Ľubica 

Komisia kultúry a mládeže: 

Kovačič Marek  
 

D) ustanovuje 
 

poslanca Vladimíra Dolinaya do funkcie sobášiaceho. 

---------- 

 

10. Návrh stavebného zámeru  na  nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych 

služieb Petržalka v objekte  na Vavilovovej 18, 851 01 Bratislava 

 

Uznesenie č. 182 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1.  schvaľuje  
 

Stavebný zámer na nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych služieb Petržalka 

v objekte  na Vavilovovej 18, 851 01 Bratislava 
 

2. ž i a d a 
 

prednostu   miestneho úradu 
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zabezpečiť projektovú dokumentáciu na stavebný zámer na nadstavbu a rekonštrukciu 

Strediska sociálnych služieb Petržalka v objekte na Vavilovovej 18, Bratislava. 

---------- 

 

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

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

Uznesenie č. 183 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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. 
---------- 

 

12. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie  

v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú 
 

 

Uznesenie č. 184 
 

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 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. 

---------- 

 

13. Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť 

ZDRAVOMAT, s.r.o. 
 

Uznesenie č. 185 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
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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.   

---------- 

 

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

TANEC, o.z. 
 

Uznesenie č. 186 
 

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 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. 

---------- 

 

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

Uznesenie č. 187 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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.  
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---------- 

 

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

roku 2016 

 

Uznesenie č. 188 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok  roku 

2016. 

---------- 

 

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

Uznesenie č. 189 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

poskytnutie dotácií na základe odporúčania odborných komisií: 
 

1. OZ FC Petržalka na podporu mládežníckeho futbalu v sume 6800,- € 

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

klubu v sume 1 000,- € 

3. OZ Basketbalový klub Petržalka na podporu činnosti v sume 1700,- € 

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

šampionátoch v sume 1 400,- € 

5. OZ MŠK Iskra Petržalka na rozvoj pohybových a športových aktivít v sume 4200,-€ 

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

a mládeže v sume 2500,- € 

7. OZ ŠK Supernova na projekt „Aquatlon pre všetkých 2016“ v sume 500,- € 

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

a organizáciu významných turnajov v sume 1 000,- € 

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

a zabezpečenie letného športového tábora pre deti v sume 2500,- € 

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

Bratislava v roku 2016 v sume 1 000,- € 

11. Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa na dodávku športového náradia na – 

športovisko na Haanovej ulici v sume 3400,- € 

12. OZ Bratislavský chlapčenský zbor na realizáciu letnej hudobnej školy pre chlapcov 

v sume 2 580,- € 

13. OZ Múzeum petržalského opevnenia na projekt „Mobilizácia 2016“ v sume 3400,-€ 

14. OZ Ruthenia ensemble na projekt „Rusínske srdce“ v sume 4500,- € 

15. OZ Poleno na projekt „30. výročie existencie súboru Poleno“ v sume 8900,- € 

16. OZ Domov pre každého na projekt „Domov pre každého 2016“ v sume 7000,- € 

17. OZ Odyseus na terénnu sociálnu prácu „Chráň sa sám“ v sume 2500,- € 

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

6 800,- € 

19. OZ Impulz na rozšírenie portfólia chránenej dielne v sume 2700,- € 
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20. OZ Ulita na podporu činnosti komunitného centra v sume 3200,- € 

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

v sume 2500,- € 

22. NO Dom Rafael na revitalizáciu lesoparku na Kutlíkovej ulici v sume 4920,- € 

---------- 

 

18. Vyhodnotenie účasti poslancov na rokovaniach MZ a o účasti poslancov 

a neposlancov na rokovaniach komisií v r. 2015 
 

Uznesenie č. 190 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. berie na vedomie  
 

vyhodnotenie účasti poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva a účasti 

poslancov a neposlancov na rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva v roku 

2015. 
 

2. odporúča 
 

a) predsedom poslaneckých klubov 

vyhodnotiť účasť svojich členov na rokovaniach  miestneho zastupiteľstva a jeho 

orgánov a prijať opatrenia na zlepšenie výkonu mandátu jednotlivých poslancov. 

b) predsedom komisií miestneho zastupiteľstva  

vyhodnotiť účasť členov komisií - neposlancov na rokovaniach a prijať opatrenie 

na zabezpečenie efektívnej činnosti jednotlivých komisií. 

---------- 

 

19. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporov 

záujmov a na vydanie rozhodnutia vo veci samej 
 

Uznesenie č. 191 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A. berie na vedomie  
 

návrh Komisie na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov proti poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka Mgr. Ľubošovi Homolovi, bytom Bratislava, Zadunajská cesta 3 a Ing. 

Tomášovi Mikusovi, bytom  Bratislava, Blagoevova 2, z dôvodu porušenia povinnosti 

podať písomné oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného 

zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“), ktorý predložil predseda Komisie 

na ochranu verejného záujmu, JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD. dňa 03.05.2016. 
 

B. schvaľuje   
 

začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov dňom 

03.05.2016, proti poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi a Ing. Tomášovi Mikusovi 

z vlastnej iniciatívy, v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona, na základe zistení 

Komisie na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
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Bratislava-Petržalka o porušení povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného 

zákona.  
 

C. konštatuje,  
 

1/ že poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi a Ing. Tomášovi Mikusovi bolo umožnené 

vyjadriť sa k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 03.05.2016, tak, ako to ustanovuje čl. 9 ods. 4 ústavného zákona;  
 

2/ že poslanci Mgr. Ľuboš Homola a Ing. Tomáš Mikus svojimi vyjadreniami nevyvrátili 

zistené porušenie povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona; 
 

3/ že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 

čl. 9 a nasl. ústavného zákona bolo preukázané porušenie povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 

ústavného zákona poslancami Mgr. Ľubošom Homolom a Ing. Tomášom Mikusom.  
 

D. schvaľuje  
 

uloženie povinnosti zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 6 v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. a)  

a čl. 9 ods. 15 ústavného zákona poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi a Ing. Tomášovi 

Mikusovi. 
 

E. ukladá  
 

predsedovi Komisie na ochranu verejného záujmu JUDr. Mgr. Vladimírovi Gallovi, PhD. 

vyhotoviť a doručiť písomné rozhodnutia, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, 

poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi, Ing. Tomášovi Mikusovi a starostovi mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, v zmysle čl. 9 ods. 5 ústavného zákona, najneskôr do 30 dní odo 

dňa prijatia tohto uznesenia. 

---------- 

 

20. Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole činnosti inšpektorov verejného poriadku 

 

Uznesenie č. 192 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
 

Správu o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole činnosti inšpektorov verejného poriadku.  

---------- 

 

21. Správa o kontrole vyberania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa vo vybraných materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  

 

Uznesenie č. 193 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
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Správu o kontrole vyberania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa  

vo vybraných materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka.     

---------- 

 

22. Rôzne 

Uznesenie č. 194 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. žiada starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby v zmysle stavebného zákona 

a ďalších právnych noriem podnikol všetky dostupné kroky na zamedzenie ilegálnych 

stavebných prác majiteľa pozemku 

2. vyjadruje plnú podporu Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka pri 

realizácii všetkých horeuvedených opatrení. 

---------- 

 

 

 

 

 

Vladimír Bajan 

                 starosta 


