
  

 

 

 

 

 

UZNESENIA 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 20. júna 2017 
 

(č. 272 - 297)  

---------- 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 

z miestnej rady zo dňa 5.5.2017 a miestneho zastupiteľstva konaného v dňoch 

25.4.2017 a 16.5.2017. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 5. 2017 

  

Uznesenie č. 272 
 

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. 5. 2017. 

---------- 

 

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

rok 2016 a vyhodnotenie prioritných cieľov za rok 2016 

 

Uznesenie č. 273 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A. schváliť   
 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 bez 

výhrad. 
 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 

- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

vo výške 1 713 731,80 €    

- záporný zostatok finančných operácií vo výške 59 373,58 €. 
 

3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2016 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený 

o záporný zostatok finančných operácií v sume 59 373,58 € a o nevyčerpané 

účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2016 v sume 206 037,27 € do 

Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 1 448 320,95 €. 

  

4. Použitie prostriedkov peňažných mimorozpočtových fondov mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v roku 2016 podľa ich účelu. 

 

5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb 

Petržalka k 31.12.2016 – vykázaný zisk vo výške 16 702,76 €   

- použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období v čiastke 

15 407,41 €. 

- ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu v čiastke 1 295,35 €. 

 

B.  zobrať na vedomie  
 

Odpočet Prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 2015 - 2018 za 

obdobie jún 2016 – máj 2017. 

---------- 

 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 

 

Uznesenie č. 274 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 

1. zvýšenie bežných príjmov o 150 618 € 

2. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 375 592 € 

3. zvýšenie bežných výdavkov o 456 728 €   
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 010 825 € 

5. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 58 657 € 

---------- 
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4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zeleni 

 

Uznesenie č. 275 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami 

uvedenými v prílohe.  

---------- 

 

5. 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 o výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

 

Uznesenie č. 276 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

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 o 

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. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014,  VZN 

č.5/2015, VZN č. 2/2016 , VZN č.6/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava–Petržalka, schváleného dňa 27.06.2017 (v úplnom znení). 

---------- 

 

6. Návrh Dodatku č. 3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka  

 

Uznesenie č. 277 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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odporúča   

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť   
 

Dodatok č. 3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka. 

---------- 

 

7. Návrh  Dodatku č. 4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka 

Uznesenie č. 278 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

Dodatok č. 4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka. 

---------- 

 

8. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 183/1 pre Maddox Corporation, 

s.r.o. 

 

Uznesenie č. 279 
 

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. 183/1, reg. „C“ KN, vo výmere 5,25 m
2
, druh pozemku ostatné 

plochy, zapísané na LV č. 1748, pre žiadateľa Maddox Corporation, s.r.o., Námestie 

Hraničiarov 19, 851 03 Bratislava, IČO: 47 512 865 za účelom užívania pozemku 

pod prístupovým chodníkom do prevádzky „Súkromná bezpečnostná služba“ na 

Námestí Hraničiarov 19, na dobu 5 rokov za cenu 5,20 €/m
2
/rok celkovo 27,30 €/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.  

---------- 

 

9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4878 o výmere 388 m
2
 v k.ú. 

Petržalka pre Mgr. Jana Kamenská – 1. súkromné opatrovateľské centrum 

BABYLAND 

 

Uznesenie č. 280 
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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 časti pozemku parc. č. 4878 

o výmere 388 m
2
 z pozemku parc.č.4878 o celkovej výmere 3948 m

2
 zapísaný na LV 

č. 4550 v k.ú. Petržalka pre Mgr. Jana Kamenská – 1. Súkromné Opatrovateľské 

centrum BABYLAND, J. Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, prevádzka Nobelovo 

nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 40646149 za účelom vybudovania ihriska pre 

výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku a služieb s tým súvisiacich 

pre rodičov detí na dobu určitú od 01.09.2017 do 31.08.2020 za cenu 0,50 €/m
2
/rok, 

celkovo za 194,00 €/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. 

---------- 

 

10. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5194/1 pre Občianske združenie UM 

 

Uznesenie č. 281 
 

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 parc. č. 5194/1 vo výmere 112 m
2
, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1748, pre žiadateľa Občianske združenie UM, 

Amurská 54, 821 06 Bratislava, IČO: 50040855, za účelom umiestnenia električky 

T3 a vytvorenie kultúrneho priestoru „T3 – kultúrny prostriedok“, na dobu určitú 1 

rok, za cenu 1,00 €/m
2
/rok, celkovo 112,00 €/rok. 

---------- 

 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2845/14, pre PETRING s. r. o., 

Nám hraničiarov 6/B, Bratislava 

 

Uznesenie č. 282 
 

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) 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. 2845/14 vo výmere 108,00 m
2
, 

zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 2644, pre žiadateľa PETRING 

s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava, za účelom umiestnenia a realizácie 

dvoch detských ihrísk na Antolskej ulici pred stavbou „Polyfunkčný objekt SOLID 

– Antolská ul., Bratislava-Petržalka, na dobu 5 rokov do roku 2022, za cenu  

1,- €/m
2
/rok, celkovo 108,00 €/rok. 

 Zmluva o nájme 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. 

---------- 

 

12. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5736 a parc. č. 5756, k.ú. Petržalka pre 

Ota Dantsitsa, Furdekova 10, 851 04 Bratislava 

 

Uznesenie č. 283 
 

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 SNR  

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

registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 5736 - ostatná plocha o výmere 331 m
2
, 

LV č. 1 a parc. č. 5756 – ostatná plocha o výmere 1401 m
2
, LV č. 1 celkovo 

o výmere 1732 m
2
 za cenu 0,50 €/m

2
/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo 

výške 866,00 € pre žiadateľa Ota Dantsitsa, Furdekova 10, 851 04 Bratislava za 

účelom užívania pozemkov ako záhrady v lokalite Nábrežná ul. na dobu 5 rokov. 

 Zmluva o nájme pozemkov 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. 
---------- 

 

13. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1544, k.ú. Petržalka pre spoločnosť 

Bytové družstvo Petržalka v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Topoľčianska ul. č. 33, Bratislava  

 

Uznesenie č. 284 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
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ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 

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

pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 1544 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 3,2 m
2
, LV č. 2159 za cenu 5,20 €/m

2
/rok, čo celkovo 

predstavuje ročné nájomné vo výške 16,64 € pre žiadateľa Bytové družstvo 

Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765, v zastúpení 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spoločných častí a spoločných zariadení 

bytového domu Topoľčianska ul. č. 33 v Bratislave za účelom vybudovania 

a užívania nájazdovej rampy k hlavnému vstupu do bytového domu Topoľčianska 

33, súp. č. 3218, postavenom na pozemku parc. č. 1551 na dobu 5 rokov. 

 Zmluva o nájme pozemkov 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 predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3574/1 pre STEVE 

PRO, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 285 
 

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. 3574/1 vo výmere 90 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, zapísané 

na LV č. 2159, pre žiadateľa STEVE PRO, s.r.o., Švabinského 18, 851 01 

Bratislava, IČO: 35 731 583, za účelom prevádzkovania letnej terasy pre 

reštauráciu „Kamenica“ na Hálovej ul. 10, 12 v Bratislave-Petržalke, na dobu 5 

rokov, za cenu 26 €/m
2
/rok celkovo 2 340,00 €/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. 
---------- 

 

15. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 3110/37, 3110/38, 3110/109 

pre Develop BS, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava 

 

Uznesenie č. 286 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
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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, predĺženie prenájmu 

pozemkov parc. č. 3110/37 vo výmere 53 m
2
, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, parc. č. 3110/38 vo výmere 893 m
2
, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, parc. č. 3110/109 vo výmere 1137 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísané na LV č. 2159, pre žiadateľa Develop BS, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 25, 

811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, na dobu 30 rokov, za cenu 1 €/m
2
/rok celkovo 

2 083,00 €/rok. 

 Zmluva o nájme pozemkov 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. 

---------- 

 

16. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte na Haanovej 

10, Bratislava pre OZ Odyseus 

 

Uznesenie č. 287 
 

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 - 4 miestností č. 5, č. 24,  

č. 25 a č. 29 v objekte Haanova 10, Bratislava s celkovou výmerou 75,74 m
2 

v k. ú. 

Petržalka, zapísaného na LV 2632, súpisné číslo 2694, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, pre žiadateľa – Občianske združenie Odyseus, Haanova 10,  

851 02  Bratislava,  IČO: 31 788 734, na dobu neurčitú, za cenu 285,84 €.  

 Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia 

v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že 

nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stráca platnosť. 

---------- 

 

17. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, 

Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA 

 

Uznesenie č. 288 
 

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 
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veľkej a malej telocvične o celkovej výmere 526 m
2
 v objekte Základnej školy 

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava na pozemku parc.č.3284, súp.č.999, zapísaný na 

LV č. 4550 v k.ú. Petržalka pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o.z., 

Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498 za účelom výučby základnej, 

modernej gymnastiky a show dance na dobu určitú od 01.09.2017 do 31.08.2027 za 

cenu 3,05 €/hod pre veľkú telocvičňu, celkovo za 15 hodín týždenného nájmu  

45,75 €, za 1,50 €/hod pre malú telocvičňu, celkovo za 3 hodiny týždenného nájmu 

4,50 €. 

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

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade 

toto uznesenie stratí platnosť. 

---------- 

 

18. Návrh na predĺženie prenájmu časti nebytového priestoru pre spoločnosť 

ZDRAVOMAT, s. r. o. 

 

Uznesenie č. 289 
 

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, predĺženie prenájmu 

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: 36 769 304 na dobu neurčitú, 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.  

---------- 

 

19. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov, parc. č. 4580/8, 4580/9, 4580/10, 

4580/11, 4580/12 pre BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. a INTER Bratislava, o.z. 

 

Materiál bol stiahnutý z rokovania miestnej rady 

---------- 

 

20. Územný plán zóny v lokalite „Einsteinova“ a Územný plán zóny 

v lokalite´“Sad Janka Kráľa“ 

 

Uznesenie č. 290 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerušuje  
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rokovanie o materiáli predloženom Komisiou územného plánu výstavby a dopravy 

do septembrového zasadnutia. 

---------- 

 

21. Program „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ - školský rok 2017/2018 

 

Uznesenie č. 291 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

súhlasí   
 

s pokračovaním projektu Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac v školskom roku  

2017/2018. 

---------- 

 

22. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách 
 

Uznesenie č. 292 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

a) výzvu na Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách; 

b) pre školský rok 2017/2018 poskytovanie nenávratného finančného príspevku na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách maximálne pre 40  

žiadateľov. 

---------- 

 
23. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v ZŠ a MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 293 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1.  zobrať na vedomie  
 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v základných 

školách a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
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2.  schváliť  
 

počty tried I. ročníka, počty špeciálnych tried a počty žiakov I. ročníka 

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka pre školský rok 2017/2018 nasledovne: 
 

P.č. Základná škola 
Počet tried  

v  I. ročníku 

Z toho 

špeciálnych 

tried 

Celkový 

počet žiakov 

I. ročníka  

z toho počet 

žiakov 

v špeciálnych 

triedach  

1. Budatínska 61 4 0 88 
0 

2. Černyševského 8 4 1 65 9 

3. Dudova 2 4 0 77 0 

4. Gessayova 2 3 
0 

74 
0 

5. Holíčska 50 2 
0 

46 
0 

6. Lachova 1 3 0 67 0 

7. Nobelovo nám. 6 3 
0 

52 
0 

8. Pankúchova 4 4 
0 

92 
0 

9. Prokofievova 5 2 1 27 
8 

10. Tupolevova 20 4 1 80 6 

11. Turnianska 10 5 0 110 
0 

S p o l u 38 3 778 
23 

---------- 

 

24. Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri 

zabezpečení ubytovania pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ 

 

Uznesenie č. 294 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

zobrať na vedomie  
 

Memorandum Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Bratislava-

Petržalka o spolupráci pri zabezpečení ubytovania pre pedagogických 

zamestnancov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 
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---------- 

 

25. Ustanovenie poslanca M. Fialu do funkcie sobášiaceho  

 
Uznesenie č. 295 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

ustanoviť  
 

p. Michala Fialu do funkcie sobášiaceho. 

---------- 

 

26. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za I. štvrťrok 2017 

 

Uznesenie č. 296 
 

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 I. štvrťrok roku 2017. 

---------- 

 

27. Návrh na zvolanie 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 297 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje   
 

zvolanie 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka na deň 27. 6. 2017 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

 

 

         Vladimír Bajan 

               starosta 
 
 

   


