
 

  

 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 9. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 26. 04. 2016 

 

Prítomní:   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 

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

    Mgr. Ivan Uhlár – člen rady 

   Mgr. Ľubica Škorvaneková - členka rady 

Ospravedlnení:  Mgr. Juraj Kríž - člen rady 

   Ing. Tomáš Mikus – člen rady 

Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik - prednosta MÚ 

   Stanislav Fiala - miestny kontrolór 

   Bc. Miloslava Podmajerská – zástupkyňa prednostu 

   Ing. Peter Janičina – vedúci kancelárie starostu 

   PhDr. Denisa Paulenová – vedúca odd. organizačných vecí 

   Mgr. Michaela Kochanská - odd. organizačných vecí 

JUDr. Lenka Rožánková – právnik 

Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd.  nakladania s majetkom 

Ing. arch. Zuzana Kordošová – vedúca odd.  ÚRaD 

Ing. Julián Lukáček - vedúci finančného odd. 

Daniela Podolayová – vedúca bytového odd. 

Mgr. Veronika Redechová- vedúca odd. školstva a športu 

   Ing. Soňa Chanečková- riaditeľka Strediska soc. služieb Petržalka 

---------- 

 

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

 

Schválenie programu rokovania: 

Starosta Vladimír Bajan navrhol zaradiť do programu rokovania - doplniť ako bod č. 6 – 

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

Bratislavy – výnosy za priestupky. Žiadosť primátora o prerokovanie materiálu bola doručená 

v deň konania miestnej rady. 

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program rokovania bol schválený. 

---------- 
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Voľba overovateľov zápisnice:  Ing. Ján Karman, 

     Mgr. Ivan Uhlár 

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 04. 2016_________________________________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

Záver: 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____________________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál. 

 

K materiálu bola prizvaná Ing. Soňa Chanečková - riaditeľka Strediska sociálnych 

služieb Petržalka. 

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá – opýtala sa na možnosť zmeny dodávateľa /aj iný typ stravy/, 

prednosta - bude nové výberové konanie na jeseň, na základe dotazníka spokojnosti, 

možno vyrokujeme  lepšiu cenu, 

starosta – odporučil, aby sa tým zaoberala sociálna komisia, 

p. Bučan - na finančnej komisie boli výhrady k navýšeniu ceny, ak sa to bude riešiť na 

jeseň, nemá pripomienky. 

 

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

Záver: Uznesenie č. 146 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

   odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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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. Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 

 

Prednosta uviedol materiál, objasnil pripomienky úradu, informoval o pripomienkach p. 

Pätoprstej, p. Dyttertovej a p. Cmoreja. 

K materiálu bola prizvaná Zuzana Kordošová – vedúca oddelenia ÚRaD. 

 

Diskusia: (súčasne k bodu č. 3 a 4) 

p. Bučan – žiada, aby sa peniaze vrátili do lokality, z ktorej sa vybrali t.j. do Petržalky, 

mesto by malo investovať z 25% do budovania parkovacích kapacít, 

starosta - kľúčová je pre nás zmluva, 

p. Bučan - náklady mesta budú minimálne, 

p. Dolinay – ako to bude s budovaním záchytných parkovísk? Napr. Staré Mesto tieto 

možnosti nemá, z 25% motivovať mestské časti sa nedá, 

starosta – bude zriadený transparentný účet, bude jasné, kam pôjdu peniaze, 

p. Radosa - nie je si istý či všetci porozumeli materiálu, pri porovnaní abonentskej 

a rezidentskej karty treba zvýhodniť rezidentov, 

 - celomestská parkovacia karta nemá zmysel, odporúča ju vypustiť, odporúča 

tiež vypustiť aj minimálnu cenu dočasného parkovania /zvádza k populizmu/.  

– nemalo by byť veľa parkovacích automatov, MČ musí mať spôsob výberu 

úhrady, 

 - poukázal na potrebu všeobecnejšieho zmocňovacieho ustanovenia pre 

mestské časti v návrhu VZN 

 - cena rezidentskej karty - špecifikovať na rezidenta a na domácnosť, a tiež 

príjemcu; najpredávanejšia bude 1.rezidentná karta na domácnosť, no ostane 

nám málo peňazí na ďalšie investície. Je potrebný záväzok mesta (rozvoj 

MHD, budovanie cyklotrás, záchytných parkovísk), 

 - Rada Fondu statickej dopravy ešte priloží svoje pripomienky. 

prednosta - dáme to ako všeobecnú pripomienku,  

  - na pripomienky ku koncesným zmluvám /p. Vetrák/ sa nás nikto nepýtal, 

p. Bučan - podstatné je, aby mesto počulo naše pripomienky, MsZ nemusí zohľadniť 

naše pripomienky, je tu však zhoda 17 mestských častí, 
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starosta - kľúčový je rezident, nie domácnosť, delenie v pomere 25:75 – je nejasné, MČ 

na to môže doplatiť, treba byť opatrný, nie je jasné, kde skončia peniaze 

z výťažku, 

p. Pätoprstá - financovanie z výberu nie je tak vysoké ako financie z pokút - k tým 

peniazom sa nemusíme dostať, 

prednosta - v návrhu je to uvedené /aj výnosy zo sankcií/, treba mať zmluvu a presne 

zadefinovanú, 

starosta - na začiatku si musíme stanoviť jednoznačné pravidlá, spolupráca s MsP, 

p. Pätoprstá - musí fungovať a byť posilnená MHD, zľavy musí dotovať štát, používanie 

aplikácií je lacnejšie ako automaty na karty, výnos z pokút pre mestské časti, 

p. Radosa – nespoliehať sa na príjem z pokút, je ošemetná záležitosť,  

  - musíme byť pripravení aj na alternatívu, že bude iba vyhradené parkovanie 

Starosta – upozornil, že: 

a) je súbor všeobecne akceptovateľných pripomienok mestských častí 

b) je súbor podnetov, o ktorých treba diskutovať, 

p. Dolinay- ako je to s celomestskou kartou? 

starosta- varoval pred diskusiou o celomestskej karte. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 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 
 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bola prizvaná Zuzana Kordošová – vedúca oddelenia  URaD. 

 

Diskusia: viď bod č. 3 

 

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

 

Záver: 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___________________________________ 
 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bol prizvaný Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia. 

 

Diskusia: 

starosta – budeme žiadať účinnosť k 1.1.2016, aby sme nestratili fiškálny rok, 

vzhľadom na prijaté uznesenie MsZ,  

p. Bučan – treba pokračovať ďalej, zapojiť aj mesto nech prispieva na solidaritu, 

 

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

Záver: 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_______________________  

 

Materiál uviedol starosta. Ide o návrh p. Pilinského, aby výnosy za priestupky ostali 

tam, kde sa priestupky riešia (mestská časť/mesto). Materiál bude spracovaný 

a predložený do MZ.  

K materiálu bol prizvaný Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 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) – výnosy za priestupky. 

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

mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023_________________ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Mgr. Veronika Redechová,  vedúca odd. školstva a športu, 

ktorá prítomných oboznámila s predloženým materiálom. 

 

Diskusia: 

p. Radosa – požiadal  o doplnenie kapacity MŠ aj VZN z 09/2015, ide o jedno 

z opatrení na zaškolenie detí v predškolskom veku /str. 50-51/. 

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 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. 

---------- 

 

8. Návrh stavebného zámeru  na  nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych  

služieb Petržalka v objekte  na Vavilovovej 18, 851 01 Bratislava_______________ 

 

Prednosta uviedol materiál, ide o splnenie noriem a štandardov, cenový predpoklad cca 

850 tis. €. 

Starosta sa vyjadril, že by bolo dobré urobiť farebnú vizualizáciu na MZ. 

K materiálu bola prizvaná Ing. Soňa Chanečková - riaditeľka Strediska sociálnych 

služieb Petržalka. 

 

Diskusia: 

p. Chanečková - je to o naplnení zákonov, čaká na prípadné otázky od poslancov, 

p. Bučan – finančná komisia odporúča aj rozšírenie zariadenia, nech je pre viacej ľudí, 

zobrať o trošku vyšší úver, 

p. Antošová - bola tam osobne, prešla si celé zariadenie, je tam možnosť prístavby, 

nielen nadstavby, 

p. Pätoprstá - súhlasí, treba hľadať možnosť viaczdrojového financovania /aj od štátu/, 

starosta – odporúča hľadať nové priestory pre premiestnenie Klubu modernej 

gymnastiky, momentálne uvoľnilo CVČ na Hrobákovej ulici, 

p. Radosa - dá sa využiť aj iný objekt, napr. objekt MŠ na Krásnohorskej, 

starosta- posunúť do MZ, treba hľadať viaczdrojové financovanie. 

 

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

Záver: Uznesenie č. 152 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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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.________________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: 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_____________________ 

 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

Záver: Uznesenie č. 154 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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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 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 ZDRAVOMAT, s. r.o.__ 

 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

 

Záver: 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.__________________________________________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 
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Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 156 

 

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 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. 

 

Pán Bučan dal slovo p. Alžbete Broszovej, aby uviedla materiál. 

 

Diskusia: 

Pätoprstá - opýtala sa, o aký pozemok konkrétne ide, kvôli parkovaniu občanov, 

Prednosta - odpovedal, že parkovisko je na mestskom pozemku. 

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 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.  

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

roku 2016____________________________________________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Daniela Podolayová - vedúca bytového odd. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

 

Záver: Uznesenie č. 158 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

zobrať na vedomie  

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______________________________________________ 

 

Starosta uviedol materiál.  

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

 

Záver: 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 

Prednosta uviedol materiál, upozornil, že komisie navrhujú poskytnúť na dotácie cca 

o 11 000 € viac, ako máme k dispozícii.  

Starosta odporučil stretnutie predsedov poslaneckých klubov ešte pred 

zastupiteľstvom.  
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p. Podmajerská - upozornila na nedostatky v zdôvodneniach nepriznania, aj na rozdiel, 

ktorý je 11 780 € rozdiel, dve žiadosti boli nekompletné, jedna žiadosť 

/bilingválne gymnázium C.S. Lewisa/, ktorú vylučuje naše VZN. 

 

Diskusia: 

p. Bučan - súhlasí so starostom, najmenej škrtala sociálna a bytová komisia, 

p. Uhlár - chýbajú mu hodnotiace tabuľky, treba sa striktne držať žiadosti, 

p. Radosa - percentuálne rozdelenie na komisiách, trvá na tabuľke hodnotenia, 

p. Jóna – upozornil, že nedostal pozvánku na zasadnutie komisie kultúry 
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 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 ... 
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 ... 
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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____________________________________________________ 

 

Starosta uviedol materiál. Navrhuje zaradiť nový bod do MZ  – Stanovisko mestskej 

časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – 

výnosy za priestupky . 
 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 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 

---------- 

 

18. Rôzne 

 

p. Uhlár - na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti chýba vyhľadávanie exekúcií, 

zrušených trvalých pobytov, preto uvažoval o predložení materiálu do MZ 

starosta - dá sa to vyriešiť aj bez materiálu, dohoda materiál nepôjde do MZ, 

 

p. Uhlár – nedostal odpoveď na požiadavku o informáciu na chybné vyhradené 

parkovanie, 
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p. Pätoprstá – k návrhu materiálu, ktorý poslala mailom - ochrana verejného záujmu 

pri nakladaní s pozemkami, 

starosta - musí to byť spoločný materiál všetkých klubov, mapa je nepresná, spadá do 

záberu električky, 

prednosta - p. Pätoprstá posielala postupne viac mailov, nie sú presné, najmä čísla 

parciel, v prípade schválenia blokácie pozemkov, pošleme presné čísla 

parciel,   

p. Bučan - zámer je dobrý, uznesenie je v deklaratívnej rovine, no bod C je problém, 

ktorý spôsobí nemožnosť stavať garážové domy,  

p. Radosa - prekáža mu široký záber blokácie na výstavbu, neblokovať prenájom 

pozemkov. 

 

p. Pätoprstá – informovala o návrhoch župy na Family Park na Južnom Meste. 

 

p. Pätoprstá – parkovisko na Röntgenovej -  nepremeškať dobu ochoty investora na 

jeho výstavbu, 

prednosta - obyvatelia sa musia dohodnúť, 

p. Radosa - je vôbec možné postaviť „zelené parkovisko“ so 100 miestami? 

- ako sa dá zaniesť do parkovacieho systému, zabezpečenie verejnej 

prístupnosti – miestny úrad spracoval podmienky výstavby zeleného 

parkoviska – negatívne stanovisko, 

starosta - parkovisko nemôže byť len pre obyvateľov Röntgenovej, musí byť aspoň  

1. posch. parkovisko, ide o citlivú oblasť, 

p. Bučan – je treba myslieť dopredu nielen na rok 2018. 
---------- 

 

Záver: 

Pán starosta Vladimír Bajan poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie Miestnej 

rady mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

 Overovateľ zápisu:     _____________________________ 

      Ing. Ján Karman 

  

 Overovateľ zápisu:   _____________________________ 

      Mgr. Ivan Uhlár 

  

 Zapísala:    _____________________________ 

          Mgr. Michaela Kochanská 

 

 

 

 

 

 

       _______________________ 

               Vladimír Bajan 

        starosta 

  


