
Komuniké z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo 

dňa 12. decembra 2017  

 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem iného: 

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

Benkovičová Marta, Mgr., Cisár Miroslav, Mgr., Dilhof Černíková Zdenka, Mgr., Divincová 

Janka, Mgr., Dvonč Jaroslav, Dzurdzik Anton, Mgr., Ďurica Richard, Ďurigová Zuzana, Mgr., 

Ďurišová Zuzana, Emeljanovová Daniela, Gavenčianková Ľubica, Gogová Judita, Ing., Guľová 

Jana, Mgr., Halčáková Alena, Mgr., Hanzalová Soňa, Mgr., Hlavenka Alojz, JUDr., Hodžová 

Anna, Homolová Eva, Homová Viera, Hrdličková Viera, Chlebcová Darina, Illáš Ivan, JUDr., 

Jankovičová Miluše, Karešová Dagmar, Katonová Mária, Korentová Eleonóra, Mgr., Koričová 

Anna, Kostková Katarína, Kostková Katarína, Mgr., Kvasnicová Marta, Lieskovský Vladimír, 

Liptáková Gabriela, JUDr., Machálková Alena, Pavlíková Katarína, Podhradská Ivica, Bc., 

Poláková Elena, Mgr., Poláková Lýdia, Pumová Veronika, PhDr., Rešetka Milan, Ing., Ružičková 

Mária, Ing., Sedlárová Beata, Staneková Ľubov, Ing., Stanová Tatiana, Mgr., Šipošová Helena,  

Špodová Lenka, Ing., Tafferner Miroslav, Mgr., Tökölyová Soňa, Ing., Vargová Eva, Vnenčák 
Dušan, Mgr., Vrančíková Vlasta, Žovinka Milan, JUDr.  

• nevzali na vedomie Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka k 30. 11. 2017. 

• neschválili  počet čísel periodika Petržalské noviny na najbližších šesť mesiacov odo dňa 

1.1.2018 v zmysle bodu 2.5. Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 25.8.2015 medzi mestskou 

časťou Bratislava-Petržalka ako objednávateľom a Vydavateľstvom M.R.K.Agency, spol. 

s r.o. ako zhotoviteľom, na počet čísel nula, 

• neschválili  výzvu starostovi, aby odstúpil od Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 25.8.2015 

medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka ako objednávateľom a Vydavateľstvom 

M.R.K.Agency, spol. s r.o. ako zhotoviteľom z dôvodu, že dielo opakovane nespĺňa 

požiadavky vyplývajúce zo zmluvy (odsek c bod 9.3 zmluvy), 

• zvolili  poslancov Milana Vetráka a Annu Dyttertovú za členov mediálnej rady, 

• zmenili  Štatút Mediálnej rady, časť Pôsobnosť Mediálnej rady, prvý odsek: Riadnymi členmi 

mediálnej rady sú: zástupcovia poslancov zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a zástupca odbornej verejnosti. Členmi bez hlasovacieho práva sú zástupcovia zmluvných partnerov 

a vedúci oddelenia komunikácie as verejnosťou, ktorý vykonávaj aj úlohy sekretára Rady, 

• vytvorili  pracovnú skupinu v zložení Peter Cmorej, Ján Hrčka, Miroslava Makovníková Mosná za 

účelom vytvorenia podkladov k verejnému obstarávaniu  na Grafické spracovanie, tvorbu, tlač 

a distribúciu regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

• požiadali starostu, aby predložil podklady k verejnému obstarávaniu na Grafické spracovanie, 
tvorbu, tlač a distribúciu regionálneho periodika pred vyhlásením verejného obstarávania na 
schválenie zastupiteľstvu. 

• schválili: 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s príjmami a výdavkami v čiastke 

35 928 082 eur 

b) poverili starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové 

opatrenia na rok 2018 : 

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 

2017 v nasledovnom znení: 

- rekonštrukcia základných a materských škôl – 300 000 EUR 

- rekonštrukcia I. etapy Nobelovho námestia – 30 000 EUR 

- rekonštrukcia polievacích vodovodov 20 000 EUR 

- vybudovanie klimatizácie v pobočkách knižnice 3 000 EUR 

 

Požiadali starostu, aby zmeny rozpočtu vyhradeného na poslanecké priority realizoval iba po 

predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva 

 

zobrali ne vedomie: 

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019 a 2020 

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s výhľadom do roku 2020. 

• odvolali  členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka v zložení: Ivana 

Antošová, Vladimír Dolinay,  Martin Jóna,  Ján Karman,  Juraj Kríž,  Tomáš Mikus,  Elena 

Pätoprstá,  Ľubica Turčanová a Ivan Uhlár. 
 

• zvolili  za členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka poslancov: Ivana 

Antošová,  Anna Dyttertová,  Vladimír Dolinay,  Vladimír Gallo,  Ján Karman,  Elena 

Pätoprstá,  Pavol Šesták a Ivan Uhlár. 

• odvolali  Martina Jónu z pozície predsedu komisie územného plánu, výstavby a dopravy a 

Lýdiu Ovečkovú z pozície predsedníčky komisie kultúry a mládeže. 

• zvolili Jozefa Vydru za predsedu komisie územného plánu, výstavby a dopravy a 

Miroslavu Makovníkovú Mosnú za predsedníčku komisie kultúry a mládeže 

• zvolil i  Gabriela Gažiho za člena komisie životného prostredia a verejného poriadku. 

• zvoliličlenov – neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka nasledovne: 

- komisia správy majetku a miestnych podnikov - Henrich Haščák 

- komisia životného prostredia a verejného poriadku – Miloš Šaling 

- komisia kultúry a mládeže – Ivan Lučanič 

- komisia školská – Viliam Ovsepian. 

• uložili riaditeľovi  Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka: 

1. predložiť zmluvu o letnej a zimnej údržbe s prípadným úspešným uchádzačom, ktorý 

vzíde z verejného obstarávania na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

2. nepodpísať zmluvu o letnej a zimnej údržbe s prípadným úspešným uchádzačom, ktorý 

vzíde z verejného obstarávania, pokiaľ sa neprerokuje správa miestneho kontrolóra 

o vykonaní kontroly v MP VPS a pokým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Petržalka nevysloví súhlas s predmetnou zmluvou. 



• schváli l  Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií – neposlancov mestskej časti Bratislava-

Petržalka s účinnosťou od 1.1.2018. 

• schválili  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. 

• schválili 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. 

 
• schválili Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti 

športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

• nevyhoveli protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka číslo 328, prijatému dňa 27.06.2017 pod bodom rokovania č. 4 ako 

„Zmena územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho obstarávania“, a 

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

27.06.2017 v celom rozsahu. Schválili podnet na zmenu textovej časti Územného plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy, a tak, že navrhuje rozšírenie lokalít, pri ktorých je mestská 

časť Bratislava-Petržalka oprávnená obstarávať územné plány zón o lokalitu „Sad Janka 

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

cesta (Starý most). 

• nevyhoveli 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 nezrušili 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). Schválili podnet na zmenu textovej časti Územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy, a tak, že navrhuje rozšírenie lokalít, pri ktorých je mestská časť 

Bratislava-Petržalka oprávnená obstarávať územné plány zón o lokalitu „Einsteinova“ a o 

lokalitu „Sad Janka Kráľa, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo 

nábrežie, Jantárová cesta (Starý most). 

• schválili na území Artmedie definovanom v Zmenách a doplnkoch 02 pod č. KR/PE/2 (44-

24-07) podnet na Zmenu a doplnok Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, a to 

zmenu funkcie číslo 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu na 

funkciu číslo 401 – šport, telovýchova a voľný čas, podnet na Zmenu a doplnok Územného 



plánu hlavného mesta SR Bratislavy – zmenu cesty 1. triedy Krasovského v časti medzi 

Sadom Janka Kráľa a Artmediou ohraničenou Viedenskou cestou po zjazd z Jantárovej na 

pešiu zónu s možnosťou zásobovania a vstupu zásahových vozidiel a požiadali starostu 

informovať o uznesení primátora hlavného mesto SR Bratislava a požiadať o spracovanie 

podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy na 

uvedené zmeny funkcie a aby na predmetné územie vydal rozhodnutie o stavebnej uzávere na 

obdobie 5 rokov s tým, že sa zakazuje stavebná činnosť z dôvodu, že by sa mohlo znemožniť 

budúce využívanie územia a jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu 

hlavného mesta. 

• schválili 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 bytového domu Topoľčianska ul. č. 14, 851 05 Bratislava, súpisné číslo 3521, 

s celkovou výmerou 14,43 m2 v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3778, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, pre žiadateľa – AM.HM. s.r.o., Zavadilová ul. č. 10, 841 08 Bratislava, 

IČO: 47 737 646, na dobu neurčitú, za cenu 177,53 €/rok. 

• schválili 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. 12-14, 851 05 Bratislava, súpisné číslo 3521, s celkovou výmerou 

168,13 m2 v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3778, pre žiadateľa Ing. Jaromír Sýs - Vesna, 

Mánesovo námestie č. 7, 851 01 Bratislava, IČO: 11 820 471, na dobu určitú od 01.03.2018 do 

28.02.2023, za cenu 2 637,86 €/rok .  

 • schválili 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 m2 v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava 

pre Jednotka – tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, IČO: 

30797047 za účelom zabezpečenia klubovne a zázemia pre hráčov a trénerov na dobu určitú od 

01.01.2018 do 15.08.2018 za cenu 10,00 €/m2/rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných 

priestorov, celkovo za 694,81 €/prenajaté obdobie.  

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

znení neskorších predpisov zmenu doby nájmu pozemkov reg. „C“ KN k.ú. Petržalka:  

- parc. č.3283 – ostatná plocha o výmere 1383 m2  

- parc. č.3282 – ostatná plocha o výmere 1019 m2  

- parc. č.3281 – ostatná plocha o výmere 1624 m2  

- parc. č. 3280 – ostatná plocha o výmere 2996 m2  

 

parc. č. 3289/1 - ostatná plocha o výmere 3792 m2, vytvorená na základe geometrického plánu 

č.118/2012 zo dňa 19.11.2012 (ďalej len GP, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto dodatku ) z 

pozemku parc.č.3289,  

- parc. č. 3288/1 – zastavaná plocha o výmere 203 m2, vytvorená na základe GP z pozemku 

parc.č.3288  

- parc. č. 3288/2 – zastavaná plocha o výmere 349 m2, vytvorená na základe GP z pozemku parc. 

č. 3288  

- parc. č. 3288/3 – zastavaná plocha o výmere 92 m2 vytvorená na základe GP z pozemku parc. č. 

3288  

- parc. č. 3288/4 – zastavaná plocha o výmere 18 m2 vytvorená na základe GP z pozemku parc.č. 

3288  

- časť pozemku parc . č. 3289/2 o výmere 2,30 m2 - 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 m2 za cenu 2,60 €/ m2/rok celkovo za 372,74 €/rok za účelom 

vybudovania dočasnej stavby – klubovne, šatní a sociálneho zázemia.  



• schválili 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 m2, za cenu 5,20 € / m2 / ročne, čo celkovo predstavuje ročné 

nájomné vo výške 102,44 €, za účelom užívania pozemkov pod prístupovými chodníkmi, 

podestami a nástupnými schodmi a pod vstupným priestorom do nebytových priestorov na 

prevádzkovanie podnikateľských aktivít a 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 m2, 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 m2, 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 

m2, druh pozemku – orná pôda, LV č. 4833, v lokalite Bulíkova 17, Bratislava.  

• schválili plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018. 

• schválili návrh na premenovanie Čapajevovej ulice na ulicu Ondreja Štefanka v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 



 
  

 


