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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
v y h o v u j e 
 
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 
 
r u š í 
 
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 včasti 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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Dôvodová správa 
 
 Okresná prokuratúra Bratislava V podala dňa 06.11.2017 protest 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). Predmetným 
protestom napadla zákonnosť uvedeného uznesenia v časti bodu C) a v časti bodu D) a navrhla 
ho v uvedených častiach ako nezákonné zrušiť. Cele znenie protestu je v prílohe materiálu. 

 Po oboznámení sa s obsahom predmetného protestu podľa § 26 ods. 3 zákona č. 153/2001 
Z.z. o prokurátúre v znení neskorších predpisov navrhujeme protestu prokurátora vyhovieť 
a 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 včasti 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), ktoré bolo prijaté nad rámec zákonných kompetencií miestneho zastupiteľstva, zrušiť.  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka prerokovala protest prokurátora dňa 
05.12.2017 a neodporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka prijať 
návrh uznesenia. 
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Uznesenie č. 222 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zo dňa 20. septembra 2016 

 

6. Návrh postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna 
Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a „Einsteinova“  

 
Uznesenie č. 222 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

A) poveruje 

starostu, aby požiadal primátora hlavného mesta SR Bratislavy ako dotknutý orgán, ktorý vydáva 
záväzné stanoviská k investičnej činnosti, aby nevydal záväzné stanovisko k investičnej činnosti 
bez predchádzajúceho stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka v nasledovných lokalitách 
Petržalky:  
1. „Centrálna Petržalka“ – územie vymedzené parcelami číslo 1441/7, 1444/24, 1441/61, 
1441/56, 3169/26, 3169/31, 3169/2, 3169/3, 3169/1, 3169/12, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1580/8, 
1580/9,1565, 1606/8 a 1606/9,  
2. „Sad Janka Kráľa“ – územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie 
a Jantárová cesta (Starý most),  
3. „Einsteinova“ – územie vymedzené parcelami číslo 5066/3, 5066/4 a 5066/5  

B) poveruje  

starostu, aby rokoval s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy o urýchlenom obstaraní 
urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi Petržalky a následne obstaraní územného plánu 
zóny tejto rozvojovej osi.  

C) poveruje  

prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené 
parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5.  

D) poveruje  

prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite Sad Janka Kráľa, územie vymedzené 
ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most).  

E) poveruje  

starostu zorganizovať pracovné rokovanie komisie územného plánu a dopravy s investorom 
projektu Green Park určené pre všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva za účasti architekta 
a odborných zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 27.11.2017 
 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
M.Jóna – predseda, I.Antošová, A.Hájková, E.Pätoprstá, J.Vydra, L.Ovečková, T.Mikuš, 
Ľ.Kačírek 
Neprítomní poslanci: 
... 
Prítomní neposlanci členovia komisie: 
T.Schlosser, B.Sepši 
Neprítomní neposlanci členovia komisie:  
... 
K bodu:    

Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ 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) 
Komisia prerokovala protest prokurátora proti uzneseniu MZ č. 222 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). 
Uznesenie č. 45: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vyhovieť protestu prokurátora proti uzneseniu 
miestneho zastupiteľstva 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 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 včasti 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).  
Hlasovanie:                                                                                                                              
Prítomní: 8                                                                                                                                           
za:  8                                                                                                                                 
proti:  0         
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Za správnosť: Ing. arch. Vasek  
V Bratislave, dňa 28.11.2017 
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Výpis  uznesenia z 19. zasadnutia školskej komisie  
 
Uznesenie č. 6/19/2017 
Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MT 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, Jantárova cesta (Starý most) 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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 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).  
 

Prítomní v čase hlasovania: 9 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay,  
p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, p. Ľ. Janegová,  Ing. Z. Lukáčová,  
Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,  
 
Hlasovanie:     za:  0          proti: 2 (Mgr. Kríž, Mgr. Dolinay)     zdržali sa: 7 
 

Záver: Uznesenie  nebolo schválené   
 
Za správnosť výpisu:     
Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie                           V Bratislave 29.11.2017 
 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konaného dňa 28.11.2017 

Prítomní:   
A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Vičan, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel,  
P. Hochschorner, J. Fischer 
 
K bodu 
8) Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ 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 
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lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo 
nábrežie, Jantárová cesta (Starý most)    
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 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 a r u š í  
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 včasti 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). 
Hlasovanie:  
Prítomných: 9 

Za: P. Hochschorner 
Proti:  0  
Zdržal sa: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Vičan, P. Sovič, M. Lažo, J. Korbel, J. Fischer,V. 
Chaloupka 

Záver: Uznesenie nebolo schválené. 
               Michal Vičan, v.r. 
          predseda komisie športu 
 
Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 
Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností  

konaného dňa 29.11.2017 
Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, JUDr. Milan  Vetrák, Jana Hrehorová, 
Ing. Jozef Vydra,  Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Eduard Demel 
 
 
 
K bodu 7  Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ 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)    
 
Materiál predstavila vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy Ing. arch Zuzana Kordošová  
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Uznesenie k bodu 4 
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v y h o v i e ť 
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 
z r u š i ť 
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 včasti 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).  
 
Hlasovanie:  
Za: 1 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
 
Materiál nebol schválený.  
 
Za správnosť 
Mgr. Jana Jecková 

 
Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konaného dňa 30.11.2017 

 
Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Gallo, Puliš, Fiala, Bučan, Jančovičová 
Neprítomní: - 
 
K bodu 6/ Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ 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)    
 

Uznesenie:  
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :    7 
Za          :     0  
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Zdržal sa :   4 ( Vydra, Antošová, Bučan, Gallo ) 
Proti       :    3  ( Cmorej, Puliš, Jančovičová ) 
Neprítomní pri hlasovaní: Gajdoš, Fiala  
 
Záver: Uznesenie nebolo schválené 
 
Za správnosť: Lukáček                                                     Cmorej Peter v.r. 
V Bratislave 1.12.2017                                                    predseda komisie 
 


