
 

  

 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka 

  

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo 20. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 05.12.2017 

 

Prítomní:   Vladimír Bajan – starosta 

   Mgr. Ján Bučan – 1. zástupca starostu 

   Mgr., Ing. Michal Radosa – zástupca starostu 

   Mgr. Ivana Antošová – členka rady 

   Martin Jóna – člen rady 

   Ing. Ján Karman – člen rady 

   Mgr. Juraj Kríž – člen rady 

   Ing. Tomáš Mikus – člen rady 

   Mgr. Ľubica Turčanová – členka rady 

    Mgr. Ivan Uhlár – člen rady 

  Mgr. Vladimír Dolinay – prišiel o 9,45 hod. 

Ospravedlnená: Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá,  

Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik – prednosta MÚ 

   Stanislav Fiala – miestny kontrolór 

   Ing. Peter Janičina – vedúci kancelárie starostu 

   PhDr. Denisa Paulenová – vedúca odd. organizačných vecí 

   Mgr. Michaela Kochanská – odd. organizačných vecí 

JUDr. Lenka Danko Rožánková – vedúca právneho oddelenia 

JUDr. Emil Chlebec – vedúci referátu PPO a PČ 

Ing. arch. Zuzana Kordošová – vedúca odd.  ÚRaD 

Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného odd. 

      ---------- 

 

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

Pani Pätoprstá požiadala, aby mohla byť na zasadnutí miestnej rady prítomná aj pani 

poslankyňa Ovečková.  

Starosta dal o žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie o súhlase s prítomnosťou p. Ovečkovej na rokovaní miestnej rady: 

Prítomných 7, za 1, proti 3, zdržali sa 3 – prítomní vyslovili nesúhlas s prítomnosťou p. 

Ovečkovej na rokovaní. 

Pani Pätoprstá sa ospravedlnila a odišla z rokovania miestnej rady. 

 Nakoľko ostalo prítomných 5 poslancov, členovia rady boli neuznášaniaschopní, 

starosta vyhlásil 15 min. prestávku. Po príchode poslanca Juraja Kríža a neskôr aj 

ostatných členov rady podľa prezenčnej listiny rokovanie pokračovalo. 

 

Schválenie programu rokovania: 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 
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Hlasovanie:  za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program rokovania bol schválený. 

---------- 

 

Voľba overovateľov zápisnice:  Mgr. Ivana Antošová, 

     Ing. Ján Karman, 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 11. 2017 

 

Prednosta uviedol materiál, odpočtoval príslušné uznesenia. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 328 

 

     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. 2017. 

--------- 

 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 - 2020 

 

V úvode starosta informoval, že: 

- problematika solidarity a štatútu sa bude na mestskom zastupiteľstve riešiť 

v marci 2018 

- potreba komunikácie medzi poslancami 

- po skončení zasadnutia rady sa uskutoční stretnutie predsedov poslaneckých 

klubov k rozpočtu 

 

Miestny kontrolór, p. Stanislav Fialova informoval, že všetky náležitosti sú 

správne, písomné vyjadrenie pripraví do najbližšieho MZ, ktoré sa bude konať 

12.12.2017. 

Prednosta požiadal, aby sa rozpočet netvoril na zastupiteľstve, v takom prípade by bolo 

stanovisko miestneho kontrolóra bezpredmetné 

- poukázal na vývoj dane z príjmov fyzických osôb, nakoľko neprešiel návrh p. Hrčku 

v MsZ, nie je iná alternatíva príjmov, len z príp. solidarity, 

- informoval o plánovaných príjmoch a výdavkoch – nárast, 

- 90% požiadaviek poslancov je zapracovaných v rozpočte, tie ktoré neboli 

zapracované, budú riešené v rámci bodu C/ návrhu uznesenia. 

- K materiálu bol prizvaný Ing. Julián Lukáček - vedúci finančného odd. 
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Diskusia: 

p. Uhlár – verí v dohodu poslaneckých klubov, žiadal, aby neboli presuny položiek 

v poslaneckých prioritách bez súhlasu zastupiteľstva,  

prednosta - opýtal sa pána Uhlára, či chce, aby tabuľka s ich prioritami bola 

schvaľovaná pri rozpočte, 

p. Uhlár - odpovedal áno,  

p. Karman - podľa neho schvaľovať dnes také uznesenie je problém, nech sa len zoberie 

na vedomie,  

starosta - musí predkladať žiadosti o predaj/prenájom do MZ zo zákona, 

prednosta - upresnil, že rozpočet nie sú pevné čísla, na to sú úpravy rozpočtu,  

p. Radosa - DK Lúky, pani Rattajová je od začiatku prítomná na projekte DK Lúky, 

myslí si, že to nijako neovplyvní bilanciu rozpočtu,  

starosta – predniesol návrh uznesenia - MR berie návrh rozpočtu na rok 2018 na 

vedomie. 

 

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

Záver: Uznesenie č. 329 
     

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

berie na vedomie 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s výhľadom  

do roku 2020. 

---------- 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 v znení VZN č. 8/2014 o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

  

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bol prizvaný JUDr. Emil Chlebec – vedúci referátu PPO a PČ. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

Záver: Uznesenie č. 330 
 

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  

12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24. júna 2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 zo dňa  

30. septembra 2014. 
---------- 
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4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014, ktorým sa vydávajú trhové 

poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy 

 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bol prizvaný JUDr. Emil Chlebec – vedúci referátu PPO a PČ. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

 

Záver: Uznesenie č. 331 
 

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  

12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa 

vydávajú trhové poriadky  pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

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

poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

Materiál uviedol zástupca starostu p. Bučan. Boli doplnené dáta z 8 športových klubov 

zadefinovaná horná hranica 20%, pripomienky od p. Karmana a p. Chaloupku boli 

zapracované.  
 

Diskusia: 

p. Karman- uviedol, že e-mailom dostal tento materiál večer pred konaním rady, bolo to 

neskoro, potrebuje si to prejsť,  

p. Bučan - podiel Petržalčanov v členskej základni sa znížil na minimum 20%,  

p. Uhlár - opýtal sa, či výpočet ostal pôvodný? 

p. Bučan - áno, vzorec sa nemenil, 

p. Dolinay - opýtal sa, či sa nedá materiál presunúť na ďalší rok? 

p. Bučan - nedá sa, má to logický postup, posledná možnosť teraz, vznikla by kolízia, 

starosta - potom by bol ohrozený termín podávania žiadostí o dotácie.  

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 3 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 332 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti 

športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
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---------- 

 

6. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom rokovania 

č. 4 ako „Zmena územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie 

jeho obstarávania“ 

 

Prednosta uviedol materiál. Navrhujeme vyhovieť protestu prokurátora proti 

uzneseniu MZ MČ Bratislava-Petržalka číslo 328 zo dňa 27.06.2017, a uzneseniu  

č. 222 zo dňa 20.9.2016 a zrušiť obidve uznesenia MZ v celom rozsahu. 

Rozhodnutie je na poslancoch. 
 

K materiálu boli prizvaná Ing. arch. Zuzana Kordošová – vedúca odd.  ÚRaD 

Materiály č. 6 a 7 boli prerokovávané spolu a spolu bola aj vedená diskusia. 

 

Diskusia: 

p. Jóna - dal do pozornosti jednomyseľné rozhodnutie komisie ÚPVaD, všetci 9 

členovia súhlasili s uznesením, 

p. Radosa - doplní do uznesenia požiadavku na primátora, aby MČ v tejto lokalite 

mohla obstarať územný plán zóny, 

p. J. Kríž - nezmenil názor, nikdy nehlasuje za protesty prokurátora, ide iba 

o právny názor „jednej pani z Ministerstva“, 4 komisie nesúhlasia 

s protestom, dôvody na obstaranie územného plánu zóny pretrvávajú, 

starosta - prokurátor je strážca zákonnosti v samospráve, stanovisko ministerstva 

nebagatelizovať, ide o procesný výkon, 

p. Uhlár - treba vydať stavebnú uzáveru a požiadať hlavné mesto o zmenu 

územného plánu na pôvodnú funkciu šport,  

starosta - reagoval na p. Uhlára - ten proces trvá tri roky, 

p. Dolinay - chýba mu vôľa MČ Bratislava Petržalka, že čo by sme mohli, ak 

nemôžeme toto /krok B/, 

p. Kordošová - reagovala na p. Dolinaya, že krok B sme urobili v roku 2016, keď 

sme dali podnet na zmenu územného plánu, územie môžeme regulovať len 

v súlade s územným plánom,  

p. Jóna - nemáme možnosť p. Kmotríka zastaviť. Sú dve roviny: vecná - dnes 

nemáme nástroj na zastavenie developera, len zmenou územného plánu – 

dlhodobý plán a politická - zámer zaregulovať developera na vhodnú 

stavbu – toto sa už nedá vyhrať, 

 - odporúča stretnúť sa s developerom a v rámci dialógu sa rozumne 

dohodnúť, 

p. Radosa -  podľa neho je požiadavka na MsZ v každom prípade schváliteľná. 

Požiadavka na obstaranie grafickej prílohy je dlhodobá záležitosť /4-5r./ 

 

Hlasovanie: za 1, proti 0, zdržali sa 9 – návrh nebol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 333 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

    neodporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A.  vyhovieť  

protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka číslo 328, prijatému dňa 27.06.2017 pod bodom rokovania č. 4 
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ako „Zmena územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho 

obstarávania“, a z dôvodov uvedených v proteste  

B.  zrušiť  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo 

dňa 27.06.2017 v celom rozsahu. 

---------- 

 

7. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ č. 222 prijatému dňa 

20.9.2016 pod bodom rokovania č. 6 ako „Návrh postupu pri odsúhlasovaní 

investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a 

„Einsteinova“,“ a to v časti bodu C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním 

územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 

5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), ktorým poverilo prednostu 

obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie 

vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová 

cesta (Starý most)    

 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu boli prizvaná Ing. arch. Zuzana Kordošová – vedúca odd.  ÚRaD 

 

Diskusia: spoločná s bodom č. 6 

 

Hlasovanie: za 1, proti 0, zdržali sa 9 – návrh nebol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 334 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

    neodporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A.  vyhovieť  

protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka číslo 222, prijatému dňa 20.09.2016 pod bodom rokovania č. 6 

ako „Návrh postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna 

Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a „Einsteinova“, a to v časti bodu C), ktorým 

poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, 

územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), ktorým 

poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka 

Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, 

Jantárová cesta (Starý most), a z dôvodov uvedených v proteste 

B.  zrušiť  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 222 zo 

dňa 20.09.2016 v časti bodu C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním 

územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 

5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), ktorým poverilo prednostu obstarávaním 

územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami 

Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most). 

---------- 
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8. Návrh na prenájom NP v objekte na Topoľčianskej 14, 851 05 Bratislava pre 

AM.HM. s.r.o. 

 

Prednosta uviedol materiál. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

 

Záver: Uznesenie č. 335 
 

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) zákona SNR  

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

priestorov - v objekte Topoľčianska 14, 851 05 Bratislava, súpisné číslo 3521, 

s celkovou výmerou 14,43 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 3778, pre žiadateľa 

– AM.HM. s.r.o., Zavadilová 10, 841 08 Bratislava, IČO: 47 737 646, na dobu 

neurčitú, za cenu 177,53 €/rok.  

 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 stratí platnosť. 

---------- 

 

9. Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Topoľčianskej ul. č. 12, 851 05 

Bratislava pre Ing. Jaromíra Sýsa – VESNA 

 

Prednosta uviedol materiál. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

Záver: Uznesenie č. 336 
 

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) zákona SNR č. 

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

priestorov - v objekte Topoľčianska ul. č. 12, 851 05 Bratislava, súpisné číslo 3202, 

s celkovou výmerou 168,13 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 3778, pre žiadateľa 

– Ing. Jaromír Sýs - VESNA, Mánesovo nám. č. 7, 851 01 Bratislava, IČO: 11 820 

471, na dobu určitú 5 rokov od 01.03.2018 do 28.02.2023, za cenu 2 637,86 €/rok.  

 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 stratí platnosť. 
      ---------- 
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10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5,                   

Bratislava pre Jednotka – tenisová škola, o.z. 

 

Prednosta uviedol materiál spolu s bodom č. 11 – informoval o prieskume skupiny 

poslancov 4.12.2017, nebude tam bar, len klubovňa, na žiadosť školy je skrátená 

doba prenájmu do 15.8.2018. 

Starosta upozornil na problémy v komunikácii nájomcu so školou, je snaha, aby 

čo najskôr odišli z priestorov školy. 

 

Diskusia (spoločná s bodom č. 11): 

p. Radosa -  objasnil, že sa tam bol pozrieť s viacerými poslancami, objasnil 

situáciu aj dôvody predĺženia, 

p. Uhlár - podľa neho je výška nájmu nízka, 0,26 €/m
2,  

dáva návrh nech sa nájom 

zvýši 10 násobne,  na 2 700 € ročne,  

prednosta – sú nové skutočnosti, do najbližšieho MZ pôjde nová žiadosť – iný 

dátum, 

p. J. Kríž - uviedol, že na školskej komisií bolo s iným, skráteným dátumom, 

prednosta - dátum sa zmení na 15.8.2017, 

starosta - prečítal uznesenie s návrhom zmeny uznesenia do 15.8.2018. 

 

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

 

Záver: Uznesenie č. 337 
 

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 nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

na I. nadzemnom podlaží v trakte A2 o celkovej výmere 93,10 m
2
 v objekte ZŠ 

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Jednotka – tenisová škola, občianske 

združenie, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, IČO: 30 797 047 za účelom 

zabezpečenia klubovne a zázemia pre hráčov a trénerov na dobu určitú od 

1.01.2018 do 15.08.2018 za cenu 10,00 €/m
2
/rok, zvýšenú o 20% za užívanie 

spoločných priestorov, celkovo za 694,81 €/rok. 
      ---------- 

 

11. Návrh na zmenu doby prenájmu a doplnenie pozemku na prenájom v areáli  

ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Jednotka – tenisová škola, o.z. 

 

Prednosta uviedol materiál. 

 

Diskusia: spoločná s bodom č. 10 

 

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

 

Záver: Uznesenie č. 338 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča s pripomienkami  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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schváliť  

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

Zb. v znení neskorších predpisov dodatok k zmluve o nájme pozemkov č.5/2008 

zo dňa 26.06.2008: 

dobu prenájmu pozemkov reg. „C“ KN k.ú. Petržalka: 

- parc. č.3283 – ostatná plocha o výmere 1383 m
2
 

- parc. č. 3282 – ostatná plocha o výmere 1019 m
2
 

- parc. č. 3281 – ostatná plocha o výmere 1624 m
2
  

- parc. č. 3280 – ostatná plocha o výmere 2996 m
2 
 

parc. č. 3289/1 - ostatná plocha o výmere 3792 m
2
, vytvorená na základe 

geometrického plánu č. 118/2012 zo dňa 19.11.2012 (ďalej len GP, ktorý 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ) z pozemku parc.č.3289, 

- parc. č. 3288/1 – zastavaná plocha o výmere 203 m
2
, vytvorená na základe 

GP  z pozemku parc. č.3288 

- parc. č. 3288/2 – zastavaná plocha o výmere 349 m
2
, vytvorená na základe 

GP z pozemku parc. č. 3288 

- parc. č. 3288/3 – zastavaná plocha o výmere 92 m
2
 vytvorená na základe 

GP z pozemku parc. č. 3288 

- parc. č. 3288/4 – zastavaná plocha o výmere 18 m
2
 vytvorená na základe 

GP z pozemku parc. č. 3288 

- časť pozemku parc. č. 3289/2 o výmere 2,30 m
2
 - ostatná plocha vytvorená 

na základe GP z pozemku parc. č. 328 za účelom technického zabezpečenia 

údržby a obslužnosti kurtu 

na dobu určitú do 31.12.2038 

a 

prenájom časti pozemkov reg. „C“ KN parc.č. 3280 a parc.č.3281 o výmere 

143,36 m
2 

za cenu 2,60 €/ m
2
/rok celkovo za 372,74 €/rok za účelom vybudovania 

dočasnej stavby – klubovne, šatní a sociálneho zázemia. 

 Dodatok k zmluve o nájme pozemkov č. 5/2008, bude podpísaný do 30 dní od 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve 

v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
      ---------- 

 

12. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k NP 

 

Prednosta uviedol materiál. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

 

Záver: Uznesenie č. 339 
 

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 častí 

pozemkov reg. „C“ KN a reg. „E“ KN vo výmere 19,70 m
2
, za cenu 5,20 € / m

2
 / 

ročne, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 102,44 €, za účelom 

užívania pozemkov pod prístupovými chodníkmi, podestami a nástupnými 
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schodmi a pod vstupným priestorom do nebytových priestorov na prevádzkovanie 

podnikateľských aktivít na dobu 5 rokov pre nasledovných žiadateľov:  

1. Antal Roman – RomiPARFUMS, Lotyšská 26, 821 06 Bratislava, IČO: 43 448 

992, časť parc. č. 1822 o výmere 8,20 m
2
, druh pozemku – ostatná plocha, LV  

č. 1748, v lokalite Šintavská 12, Bratislava. 

2. GEMA, s.r.o., Romanova 40, 851 01 Bratislava, IČO: 31 358 586, časť parc.  

č. 1362 o výmere 7,50 m
2
, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 1748, 

v lokalite Romanova 40, Bratislava. 

3. Bc. Janka Jedináková – Agentúra Radosť, Bulíkova 17, 851 047 Bratislava,  

IČO: 36 906 841, časť parc. č. 474 reg. „C“ KN, ktorý spadá do reg. “E“ KN 

parc. č. 1921, o výmere 4,00 m
2
, druh pozemku – orná pôda, LV č. 4833, 

v lokalite Bulíkova 17, Bratislava.   

Zmluvy o nájme častí pozemkov budú nájomcami podpísané do 60 dní od 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomné zmluvy v 

tejto lehote nebudú nájomcami podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.  
      ---------- 

 

13. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V 

 

Prednosta uviedol materiál. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

 

Záver: Uznesenie č. 340 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade so 

zákonom NR SR č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

zvoliť  

na obdobie rokov 2018 - 2021 za prísediacich Okresného súdu Bratislava V: 
 

1. Bašťovanská Patrícia 

2. Benkovičová Marta, Mgr. 

3. Cisár Miroslav, Mgr. 

4. Dilhof Černíková Zdenka, Mgr. 

5. Divincová Janka, Mgr. 

6. Dvonč Jaroslav 

7. Dzurdzik Anton, Mgr. 

8. Ďurica Richard 

9. Ďurigová Zuzana, Mgr. 

10. Ďurišová Zuzana 

11. Emeljanovová Daniela 

12. Gavenčianková Ľubica 

13. Gogová Judita, Ing. 

14. Guľová Jana, Mgr.,  

15. Halčáková Alena, Mgr. 

16. Hanzalová Soňa, Mgr. 

17. Hlavenka Alojz, JUDr. 
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18. Hodžová Anna 

19. Homolová Eva 

20. Homová Viera 

21. Hrdličková Viera 

22. Chlebcová Darina 

23. Illáš Ivan, JUDr. 

24. Jankovičová Miluše 

25. Karešová Dagmar 

26. Katonová Mária 

27. Korentová Eleonóra, Mgr.,  

28. Koričová Anna 

29. Kostková Katarína 

30. Kostková Katarína, Mgr. 

31. Kvasnicová Marta 

32. Lieskovský Vladimír 

33. Liptáková Gabriela, JUDr. 

34. Machálková Alena 

35. Pavlíková Katarína 

36. Podhradská Ivica, Bc. 

37. Poláková Elena, Mgr. 

38. Poláková Lýdia 

39. Pumová Veronika, PhDr. 

40. Rešetka Milan, Ing. 

41. Ružičková Mária, Ing. 

42. Sedlárová Beata 

43. Staneková Ľubov, Ing. 

44. Stanová Tatiana, Mgr. 

45. Šipošová Helena 

46. Špodová Lenka, Ing. 

47. Tafferner Miroslav, Mgr. 

48. Tökölyová Soňa, Ing. 

49. Vargová Eva 

50. Vnenčák Dušan, Mgr. 

51. Vrančíková Vlasta 

52. Žovinka Milan, JUDr.  
  
      ---------- 

 

14. Návrh na zvolanie 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Prednosta uviedol materiál. 

 

Diskusia: 

p. Dolinay – informoval o návrhu názvoslovnej komisie na zaradenie ďalšieho 

bodu s názvom Návrh na premenovanie Čapajevovej ulice na ulicu 

Ondreja Štefanka (podľa Slováka pochádzajúceho z Rumunska),  

starosta – bude zaradený ako bol číslo 16, 

p. Fiala – požiadal, aby jeho dva materiály č. 14 a č. 15 mohli byť na najbližšom 

MZ na začiatku, keď budú poslanci ešte uznášaniaschopní. Čo sa týka 
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Správy o kontrole vo VPS, čaká na vyjadrenie od p. Füzeka, nevie či to aj 

reálne dostane to vyjadrenie do dohodnutého termínu,  

 

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

 

Záver: Uznesenie č. 341 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje s  pripomienkami 

zvolanie 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka na deň 12. 12. 2017 podľa predloženého návrhu. 
 

      ---------- 

 

 

Záver: 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie Miestnej rady 

mestskej     časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Overovateľ zápisu:     _____________________________ 

       Mgr. Ivana Antošová 

  

  Overovateľ zápisu:   _____________________________ 

       Ing. Ján Karman 

  

  Zapísala:    _____________________________ 

       Mgr. Michaela Kochanská 

 

 

 

 

 

       _______________________ 

               Vladimír Bajan 

        starosta 


