
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 27. marca 2018 
 

(č. 449 - 463) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 

25. zasadnutí prerokovali: 
 

0. Informáciu o možnosti získania dotácie na vybudovanie bezplatnej WIFI zo 

zdrojov EÚ 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 28. 02. 2018 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 9/2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy  

4. Návrh riešenia ďalšieho využitia haly objektu športovej haly Prokofievova 

5. Informácia o plnení uznesenia MZ č. 425/2018 – Petržalské periodikum 

(prerušené rokovanie MZ 27.2.2018) 

6. Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR 

Bratislavy –„Odkanalizovanie colného domčeka - Starý most, Bratislava-

Petržalka“ 

7. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 113, k.ú. Petržalka pre spoločnosť 

Z&I Luigi, s.r.o., Rovniankova 12, Bratislava 

8. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 959/6 na Dudovej ul. pre spoločnosť 

Micho Gusto s.r.o. , Fedinova 10, Bratislava 

9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4375/1, k.ú. Petržalka pre vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov Wolkrova 5, 7, 9, Bratislava zastúpených Bytovým 

družstvom Petržalka, družstvo 
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10. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 10, 11/1 a časť parc. č. 12, k.ú. Petržalka 

pre spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3, Bratislava 

11. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Haanovej ul. č. 33, 

Bratislava pre ABO, a.s. 

12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5794/6 pre Belux, s.r.o., 

Ílová 10, 841 07 Bratislava 

13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Vyšehradskej ul. č. 25, 

Bratislava pre Občianske združenie malíček 

14. Vzdanie sa poslancov členstva v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  

15. Interpelácie 

16. Rôzne 

---------- 

 

0. Informácia o možnosti získania dotácie na vybudovanie bezplatnej WiFi zo 

zdrojov EÚ 

 

Uznesenie č. 449 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

A) berie na vedomie  
 

Informáciu poslanca Olivera Kríža o možnosti získania dotácie na vybudovanie 

bezplatnej WiFi zo zdrojov EÚ 
 

B) žiada  
 

prednostu, pripraviť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva (24. 4. 2018) – 

zoznam vybraných lokalít, ktoré mestská časť odporúča pre vybudovanie bezplatnej 

WIFI a materiál predložiť na prerokovanie príslušným komisiám MZ. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 28. 02. 2018 
 

Uznesenie č. 450 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

A) berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  k 28. 02. 2018 
 

B) žiada  
 

prednostu, pripraviť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva (24. 4. 2018) – 

návrh na vyčlenenie sumy a zmenu rozpočtu pre plnenie uznesenia MZ č. 413/2017 

a na dopravnú analýzu a dopravné posúdenie a projektovú dokumentáciu, ktoré 

vyžaduje vyhlásenie stavebnej uzávery v uznesení č. 413/2017. 

---------- 

 



 3 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach 

 

Uznesenie č. 451 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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

Bratislava-Petržalka č. č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 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 všeobecne 

záväzného nariadenia č. 10/2017 

---------- 

 

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

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

poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy  

 

Uznesenie č. 452 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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

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

trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení neskorších predpisov. 

---------- 

 

4. Návrh riešenia ďalšieho využitia haly objektu športovej haly Prokofievova 

 

Uznesenie č. 453 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerušuje  
 

rokovanie o ďalšom využití objektu športovej haly Prokofievova 2, Bratislava do 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva v mesiaci apríl 2018. 

---------- 

 

5. Informácia o plnení uznesenia MZ č. 425/2018 – Petržalské periodikum  

 

Uznesenie č. 454 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  súhlasí  
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s ďalším pokračovaním spolupráce so zhotoviteľom Petržalských novín v zmysle 

platnej Zmluvy o dielo z augusta 2015 za dodržania týchto podmienok : 

a) zhotoviteľ 1 x mesačne predloží mestskej časti výkaz, obsahujúci príjem za 

uverejnenú inzerciu a náklady, ktoré z tejto sumy pokryl, 

b) zhotoviteľ na základe zastupiteľstvom schválených pravidiel redakčnej rady, 

ktoré budú presne stanovovať kritériá, na základe ktorých bude redakčná rada 

hodnotiť nestrannosť a vyváženosť článkov v Petržalských novinách, dva dni 

pred odovzdaním aktuálneho čísla periodika do tlače predloží jeho kompletné 

znenie predsedovi redakčnej rady, 

c) predseda redakčnej rady na nasledujúci deň zašle stanovisko redakčnej rady 

zhotoviteľovi. 
 

B. žiada  starostu 

aby využil všetky dostupné právne kroky na doriešenie príjmov z inzercie 

v Petržalských novinách za predchádzajúce obdobie od podpísania Zmluvy 

o dielo. 
 

C. vyzýva  

všetkých volených predstaviteľov samosprávy a štátnej správy, aby v Petržalských 

novinách ani v príspevkoch ani v platenej inzercii voči sebe navzájom 

nevystupovali hanlivo, neobjektívne a útočne a tým ich nezneužívali na volebnú 

kampaň a vo svoj prospech 
 

D. žiada  starostu 

aby do zastupiteľstva predložil alternatívne možnosti vydávania vlastného 

periodika mestskej časti (vrátane predpokladaných nákladov, navrhovaného 

rozsahu, mechanizmu tvorby a personálneho zabezpečenia) 
 

E. žiada  starostu, 

aby určil zhotoviteľovi počet čísel a harmonogram vydávania periodika 

s ohľadom na krátený rozpočet 
 

F. nesúhlasí  s objednávaním odplatnej inzercie v Petržalských novinách Miestnym 

úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka až do doriešenia príjmov z inzercie 

v zmysle bodu B) uznesenia. 

---------- 

 

6. Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR 

Bratislavy –„Odkanalizovanie colného domčeka - Starý most, Bratislava-

Petržalka“ 

 

Uznesenie č. 455 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

odplatný prevod majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka do vlastníctva Hlavného 

mesta SR Bratislava – „Odkanalizovanie colného domčeka – Starý most, Bratislava-

Petržalka“ umiestneného na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 5196, 5195, 5136/5, 

5203/1 a 5222/20, k.ú. Petržalka za cenu 25 474,23 € (767 436,70 Sk). 
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Zmluva o odplatnom prevode bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia  

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

podpísaná, toto uznesenie  stratí platnosť. 

---------- 

 

7. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 113, k.ú. Petržalka pre spoločnosť 

Z&I Luigi, s.r.o., Rovniankova 12, Bratislava 

 

Uznesenie č. 456 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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. 113 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 

3,00 m
2
, LV č. 1748 za cenu 0,50 €/m

2
/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo 

výške 1,50 € pre žiadateľa Z&I Luigi, s.r.o., Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, IČO: 

46 474 609 za účelom realizácie plynoinštalácie reštaurácie Pizzeria Luigi na 

Lachovej ulici na dobu neurčitú. 

 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. 

---------- 

 

8. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 959/6 na Dudovej ul. pre spoločnosť 

Micho Gusto s.r.o. , Fedinova 10, Bratislava 

 

Uznesenie č. 457 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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. 959/6 o výmere 11,00 m
2
 druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, na Dudovej 1, zapísaného na LV 2644, pre žiadateľa 

Micho Gusto s.r.o. Fedinova 10,Bratislava 851 01, IČO: 50 382 829, za účelom 

využívania plochy na umiestnenie sedenia počas letnej sezóny pred prevádzkou 

„Micho Gusto café y tapas“ na dobu určitú do 01.05.2018 do 30.04.2023 za cenu 

26,00 €/m
2
/rok, čo predstavuje ročne sumu 286,00 €.  

 Zmluva o nájme pozemku bude 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. 

---------- 
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9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4375/1, k.ú. Petržalka pre vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov Wolkrova 5, 7, 9, Bratislava zastúpených Bytovým 

družstvom Petržalka, družstvo 

 

Uznesenie č. 458 
  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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. 4375/1 – ostatné plochy o výmere 8,00 m
2
, 

LV č. 1748 za cenu 0,50 €/m
2
/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 

4,00 € pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 5, 7, 9 

zastúpených Bytovým družstvom Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05 

Bratislava, IČO: 00 169 765 za účelom rekonštrukcie a užívania kontajnerového 

stanovišťa k bytovému domu Wolkrova 5, 7, 9 na dobu neurčitú.  
 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. 

---------- 

 

10. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 10, 11/1 a časť parc. č. 12, k.ú. Petržalka 

pre spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3, Bratislava 

 

Uznesenie č. 459 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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, LV č. 1748, parc. č. 10 - ostatné plochy o výmere 

886 m
2
, parc. č. 11/1 – ostatné plochy o výmere 2270 m

2
 a časť parc. č. 12 -  

zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m
2
, na Bosákovej 3, spolu o výmere 3280 

m
2
, za cenu 0,26 €/m

2
/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 852,80 € 

pre žiadateľa Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3, 851 04 Bratislava, 

IČO: 31 370 977, za účelom vykonávania bezplatnej výučby dopravnej výchovy detí 

a mládeže pre žiakov základných a materských škôl mestskej časti Bratislava-

Petržalka, iných mestských častí Bratislavy a okolia, na dobu 5 rokov od 01.05.2018 

do 30.04.2023 za podmienky revitalizovania verejného detského ihriska na pozemku 

parc. č. 10 do 30.09.2018 tak, aby zariadenie ihriska zodpovedalo platným 

technickým normám v hodnote cca 10 000,00 €. 

 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. 

---------- 
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11. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Haanovej ul. č. 33, 

Bratislava pre ABO, a.s. 

 

Uznesenie č. 460 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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 Haanova ul. č. 33, 851 04 Bratislava, súpisné číslo 2605, 

s celkovou výmerou 82,88 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2677, pre žiadateľa 

ABO, a.s., Haanova 33, 851 04 Bratislava, IČO: 35 783 176, na dobu určitú 5 rokov, za 

cenu 3 400,00 €/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 stráca platnosť. 

---------- 

 

12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5794/6 pre Belux, s.r.o., 

Ílová 10, 841 07 Bratislava 

 

Uznesenie č. 461 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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. 5794/6 vo výmere 600 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, zapísané 

na LV č. 1, pre žiadateľa Belux, s.r.o., Ílová 10, 841 07 Bratislava, IČO: 35 694 483, 

za účelom využívania plochy na servis verejného osvetlenia, výkon plánovanej 

sanácie skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia a ich výmenu v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, na dobu 5 rokov od 01.07.2018 do 30.06.2023, za cenu 

5,34 €/m
2
/rok celkovo 3 204,00 €/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. 

---------- 

 

13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Vyšehradskej ul. č. 25, 

Bratislava pre Občianske združenie malíček 

 

Uznesenie č. 462 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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 
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priestorov - v objekte Vyšehradská 25, 851 06 Bratislava, súpisné číslo 3014, 

s celkovou výmerou 85,83 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3151, pre žiadateľa 

malíček, občianske združenie, Vyšehradská  25, 851 06 Bratislava, IČO: 42 254 141, na 

dobu určitú 5 rokov, za cenu 1 716,60 €/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 stráca platnosť 

---------- 

 

14. Vzdanie sa poslancov členstva v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  

 

Uznesenie č. 463 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A) berie na vedomie vzdanie sa 
 

1. Martina Jónu členstva v komisii kultúry a mládeže 

2. Olivera Kríža funkcie predsedu mandátovej komisie, ako aj členstva v mandátovej 

komisii, 

3. Jána Bučana členstva v komisii finančnej 
 

B) v o l í  
 

1. poslankyňu Alicu Hájkovú za členku mandátovej komisie 

2. poslankyňu Alicu Hájkovú za predsedníčku mandátovej komisie. 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Bajan  

      starosta 

 

 

 

 


