
 

 

 

 

 

 

UZNESENIA 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 6. decembra 2016 
 

(č. 223 - 233 )  

---------- 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 

z miestnej rady zo dňa 18. 10. 2016 a miestneho zastupiteľstva konaného dňa  

25. 10. 2016. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 11. 2016 

  

Uznesenie č. 223 
 

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. 11. 2016. 

---------- 

 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s výhľadom do 

roku 2019 

 

Uznesenie č. 224 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

I.  schváliť   
 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s príjmami v čiastke 

33 773 571 EUR a výdavkami v čiastke 33 773 571 EUR   

b) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať 

rozpočtové opatrenia na rok 2017 : 

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo 

zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy a účelovo poskytnutých darov 

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy 

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 

100 000 EUR a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu 

do výšky 50 000 EUR, 

4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení 

vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR 
 

c) poslanecké priority, ktoré budú zapracované v rámci prerozdelenia prebytku 

rozpočtu za rok 2016 v nasledovnom znení: 

- rekonštrukcia základných a materských škôl – 125 tis. € 

- realizácia voľnočasového areálu športu JAMA – 50 tis. € 

- rekonštrukcia strechy Domu kultúry Zrkadlový háj – 200 tis. € 

 

II.  zobrať na vedomie  
 

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 a 2019  

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s výhľadom 

do roku 2019. 

---------- 
 

3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 

návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

dočasnom parkovaní a pripomienky mestskej časti k návrhu VZN hl. mesta SR 

Bratislavy o dočasnom parkovaní 

 

Uznesenie č. 225 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a)  nesúhlasiť  
 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 

73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu 
 

b) schváliť   
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pripomienky mestskej časti k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy 

o dočasnom parkovaní. 

---------- 

 

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

miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 226 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte obytného domu 

na Rovniankovej ul. č. 5, Bratislava pre podnikateľku Janu Bystričanovú 

 

Uznesenie č. 227 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov v objekte obytného domu na 

Rovniankovej ul. č. 5 Bratislava s celkovou výmerou 230,54 m
2  

v k. ú. Petržalka, 

zapísaného na LV 3191, súpisné číslo 2475, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

pre žiadateľku - podnikateľku Janu Bystričanovú, Rovniankova 5, 851 02  Bratislava,  

IČO: 17452619, na dobu určitú od 01.01.2017 do 31. 12. 2021 za cenu 8 856,01€.   

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

---------- 

 

6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte budovy 

v objekte prevádzkovej budovy na Kutlíkovej ul. č. 17, Bratislava pre 

Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. 

 

Uznesenie č. 228 
 

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) zák. SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predĺženie prenájmu 

časti nebytového priestoru za účelom prevádzkovania expozitúry v univerzálno-

prevádzkovej budove Technopolu na Kutlíkovej ulici č. 17, blok „B“, kancelárie na 

9. poschodí vedenej na liste vlastníctva č. 2118 v katastrálnom území Petržalka pod 

súpisným číslom 1755, ako stavba postavená na pozemku parc. č. 1444/7, 1444/8 

a 1444/21, k.ú. Petržalka, LV 1748 pre vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava. 

Nebytové priestory sú v celkovej výmere 121,00 m
2
, pre žiadateľa Všeobecná 

zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874  na 

dobu určitú, od 01.01.2017 do 31.12.2021, za cenu 133,67 €/m
2
/rok, celkovo za 

16 174,07 €/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. 

---------- 

 

7. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte na Haanovej ul. 

č. 10, Bratislava pre podnikateľku Luciu Ivanovú, Ševčenkova 26, Bratislava 

 

Uznesenie č. 229 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť   
 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov - 2 miestností č. 26 a  č. 27 na 

2. poschodí v časti A, s celkovou výmerou 45,43 m
2  

v objekte na Haanovej ul. č. 10 

Bratislava, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 2632 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa pre žiadateľku podnikateľku Luciu Ivanovú, Ševčenkova 26, 851 01 

Bratislava, IČO: 46486721 na dobu neurčitú od 01. 01. 2017, za cenu 1 314,00 €.   

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

---------- 

 

8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte ZŠ Turnianska 

10, Bratislava pre HSL, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 230 

 

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 prenájom nebytových 

priestorov – priestory bývalej jedálne, toalety a šatňu na prízemí prístavby, 

o celkovej výmere 237,4 m
2
, v objekte ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava, 

zapísaný na LV 4550, pre HSL, s.r.o., Moskovská 19, 811 08 Bratislava, IČO: 

35697083, za účelom výkonu kancelárskych a administratívnych prác a skartácie 

materiálov, na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.08.2017 za cenu 20,- €/m
2
/ rok, 

celkovo za 3165,33 €. 

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 

---------- 

 

9. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za III. štvrťrok 2016 

 

Uznesenie č. 231 
 

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 III. štvrťrok roku 2016. 

---------- 

 

10. Návrh na schválenie podpory projektu: „Vybudovanie Národného centra 

rýchlostnej kanoistiky a veslovania“ 

 

Uznesenie č. 232 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1.  súhlasiť    

s podporou projektu: „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky 

a veslovania“ 
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2.  odporučiť  
 

spracovateľom dopracovanie projektu tak, aby riešil v projekte celé bližšie okolie 

Zemníka, Jaroveckého ostrova a ramena ako jeden funkčný celok a to tak, aby 

projekt zosúladil záujmy vrcholového športu, rekreácie pre verejnosť, a súčasne 

ochranu prírody v dotknutom území. 

---------- 

 

11. Návrh na zvolanie 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 233 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  s pripomienkami 
 

zvolanie 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka na deň 13. 12. 2016 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

 

 

 

 

         Vladimír Bajan 

                starosta  


