
 

 

 

 

 

 

UZNESENIA 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 14. februára 2017 
 

(č. 234 - 252)  

---------- 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 

z miestnej rady zo dňa 6.12.2016 a miestneho zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2016. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 1. 2017 

  

Uznesenie č. 234 
 

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 31. 1. 2017. 

---------- 

 

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

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

 

Uznesenie č. 235 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia.  

---------- 
 

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

ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o 

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 236 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

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

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.13/2015 

zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava  

od 1. 9. 2018 

 

Uznesenie č. 237 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2017 zo dňa 

28. 02. 2017 o zriadení Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. 

septembra 2018. 

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

k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane 

jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava  

od 1. septembra 2018 

 

Uznesenie č. 238 
 

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, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej 

jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2018. 

---------- 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka   

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 239 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka mestskej časti 

Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

7. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE,  

spol. s r.o. 

 

Uznesenie č. 240 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

neodporúča  
 

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 reg. „C“ KN parc. č. 5290 vo výmere 24,48 m
2
, druh pozemku ostatné 

plochy, ktorý spadá do pozemku  reg. „E“ KN parc. č. 5920/19, ktorý je zapísaný na 
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LV č. 4833, pre žiadateľa DAVE, spol. s r.o., Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, 

IČO: 31 36 94 56, za účelom užívania pozemku pod reklamnými zariadeniami na 

dobu 5 rokov od 01.03.2017 do 28.02.2022, za cenu 48,20 €/m
2
/rok, čo predstavuje 

ročne sumu vo výške 1 179,94 €. 

---------- 

 

8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v Pavilóne detských 

ihrísk na Gessayovej ul. č. 22, Bratislava pre Petra Rybára 

 

Uznesenie č. 241 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť   
 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov – 

v Pavilóne detských ihrísk na Gessayovej ul.č.22 v Bratislave o výmere 22,72 m
2
, na 

pozemku parc.č.1085 v k.ú. Petržalka pre Petra Rybára, Nám Hraničiarov 6/a, 851 03 

Bratislava, za účelom prevádzkovania tetovacieho salónu a predaja občerstvenia 

s vylúčením predaja a podávania alkoholických nápojov na dobu určitú od 

01.05.2017 do 30.04.2022 za cenu 46,42 €/m
2
/rok, celkovo za 1 054,67 €/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. 

---------- 

 

9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5410 pre spoločnosť Starý Otec, a.s. 

 

Uznesenie č. 242 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

neodporúča  
 

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 

reg. „C“ KN parc. č. 5410 vo výmere 0,6 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, ktorý je 

zapísaný na LV č. 1748, pre žiadateľa Starý Otec, a.s., Vlčie Hrdlo 61, 821 07 

Bratislava, IČO: 36 769 371, za účelom užívania pozemku pod reklamnou tabuľou 

na dobu určitú 5 rokov, od 01. 03. 2017 do 28. 02. 2022, za cenu 48,20 €/m
2
/rok, čo 

predstavuje ročne sumu vo výške 28,92 €. 

---------- 
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10. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1209 pre Karin Toráčovú 

 

Uznesenie č. 243 
 

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. 1209, reg. „C“ KN, vo výmere 7,50 m
2
, druh pozemku ostatné 

plochy, zapísané na LV č. 1748, pre žiadateľa Karin Toráčovú, Nám. Hraničiarov 

20, 851 03 Bratislava, IČO: 50 570 862 za účelom užívania pozemku pod 

prístupovým chodníkom do prevádzky „Kaderníctvo Karin“ na Hrobákovej 4, na 

dobu 5 rokov od 01. 03. 2017 do 28. 02. 2022 za cenu 5,20 €/m
2
/rok celkovo 

39,00 €/rok. 

 Zmluva o nájme časti pozemku 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.  

---------- 

 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1453 pre BPP, s.r.o., zastupujúci 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Starhradskej 2-4, Bratislava 

 

Uznesenie č. 244 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9  ods. 9 písm. c) zák. SNR  

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

pozemku registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č.1453 – zastavané plochy 

o výmere 23,10 m
2
, zapísaného na LV 1748, pre žiadateľa Bytový podnik 

Petržalka, s.r.o., zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytových 

domov Starhradská 2-4, Bratislava na dobu určitú do 31. 12. 2022 za cenu  

0,50 €/m
2
/rok, čo prestavuje ročne sumu 11,55 €. 

 Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do  60 dní po schválení uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

---------- 

 

 

 

 



 6 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3387 pre MIKOSTAR, spol. s r.o. 

 

Uznesenie č. 245 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

prerokovať  
 

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. 3387 vo výmere 170 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, zapísané 

na LV č. 1748, pre žiadateľa MIKOSTAR, spol. s r.o., Klincová 35, 82 108 

Bratislava, IČO: 50 31 78 14, za účelom umiestnenia stacionárneho zásobníka na 

tekutý dusík a vybudovanie parkovacích státí, na dobu 10 rokov, za cenu  

1,00 €/m2/rok celkovo 170,00 €/rok po doplnení stanoviska oddelenia územného 

rozvoja a dopravy a oddelenia životného prostredia MÚ. 

---------- 

 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Bzovícka 6, 

Bratislava pre Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6 

 

Uznesenie č. 246 
 

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 prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 

103,04 m
2
 v objekte Materskej školy Bzovícka 6, 851 07 Bratislava, zapísanej na 

LV 4550, pre Rodičovské združenie pri Materskej škole Bzovícka 6, 851 07 

Bratislava, IČO: 31 794 611, za účelom prevádzkovania bazéna a sauny na dobu 

určitú od 01. 03. 2017 do 28. 02. 2027 za cenu 9,00 €/m
2
/rok, celkovo za  

927,36 €/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. 

---------- 

 

14. Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít 

MŠ“ 

 

Uznesenie č. 247 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít 

MŠ“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorého 

ciele sú v súlade s platným  územným  plánom hl. mesta SR Bratislava a PHSR 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 19 250,- €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci 

celkových oprávnených výdavkov projektu 
 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
---------- 

 

15. Stavebný zámer na rekonštrukciu objektu Hrobákova 1635/3 a 5 pre účely Strediska 

sociálnych služieb Petržalka  

 

Uznesenie č. 248 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

Zámer rekonštrukcie objektu Hrobákova 1635/3 a 5 pre účely Strediska sociálnych 

služieb Petržalka. 
---------- 

 

16. Obnova bytového domu Medveďovej 21, Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 249 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

pri obnove bytového domu DOS Medveďovej 21 postupovať v zmysle alternatívy 

č. 1. 
---------- 
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17. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za IV. štvrťrok 2016 

 

Uznesenie č. 250 
 

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 2016. 

---------- 

 

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

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 251 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje   
 

zvolanie 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka na deň 28. 2. 2017 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

19. Rôzne 

 

Uznesenie č. 252 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

súhlasí  
 

s návrhom na podanie žiadosti na vybudovanie objektu športovej haly v mestskej 

časti Bratislava-Petržalka na základe ponuky Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

---------- 

 

 

 

 

 

         Vladimír Bajan 

                starosta  


