
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 24. apríla 2018 
 

(č. 464 - 484) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 

26. zasadnutí prerokovali: 
 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 28. 02. 2018 

2. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 

3.  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava k návrhu 

dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy (solidarita, poplatok za rozvoj) 

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

v znení VZN č. 7/2017 

5. Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

6. Správa o mimoriadnej kontrole Kultúrnych zariadení Petržalky  

7. Návrh na odvolanie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalka (prerušené 

rokovanie MZ zo dňa 27. 02. 2018). 

8. Koncepcia rozvoja Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 
9. Návrh riešenia ďalšieho využitia haly objektu športovej haly Prokofievova 2 – 

(prerušené rokovanie MZ dňa 27.03.2018) 

10. Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2018 

11. Návrh  na predĺženie  doby  nájmu  na časti pozemku, parc. č. 1045/1 a 1045/2 

pre Romana Rybára 

12. Návrh  na  prenájom  časti pozemku parc. č. 4394/1, k.ú. Petržalka pre 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 21, 23 v 

Bratislave zastúpených Bytovým družstvom Petržalka 
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13. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4499, k.ú. Petržalka pre vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 37 v Bratislave 

zastúpených Bytovým družstvom Petržalka 

14. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v polyfunkčnom 

dome Gercenova ul. č. 8/F, Bratislava pre spoločnosť MOBILDATA, s.r.o., 

15. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám. 6 pre TŠP - tenisová 

škola Petržalka 

16. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu na časti pozemku, parc. č. 2844/1 a 

predĺženie doby nájmu pre  Jána  Vaškoviča 

17. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za I. štvrťrok roku 2018 

18. Návrh Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 

neposlancov mestskej časti Bratislava-Petržalka 

19. Návrh postupu pri sprevádzkovaní nových aktivít v DK Lúky 

20. Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka v rámci projektu Európskej komisie „WiFi4EU“   

21. Projekt nákupu elektromobilu z podpory formou dotácie z Environmentálneho 

fondu v rámci zverejnenej Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou 

dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1) 

22. Interpelácie 

23. Rôzne 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 03. 2018 

 

Uznesenie č. 464 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  k 31. 03. 2018. 

---------- 

 

2. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018  

 

Uznesenie č. 465 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 nasledovne: 
 

- presun bežných výdavkov vo výške 6 000,- EUR z programu 8.1. na program 

4.1.5 

- vyčlenenie bežných výdavkov vo výške 14 000,- EUR v programe 8.1.      

---------- 
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3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava k návrhu dodatku 

Štatútu hl. mesta SR Bratislavy (solidarita, poplatok za rozvoj) 

 

Uznesenie č. 466 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

---------- 

 

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

v znení VZN č. 7/2017 

 

Uznesenie č. 467 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

poskytnutie dotácií v celkovej výške 74 998 EUR na základe odporúčania odborných 

komisií nasledovne: 
 

1. NO DEPAUL Slovensko na projekt „Iba zdravý človek sa vie pohnúť ďalej“ 

v sume 2533 EUR, 
 

2. OZ Doplhins – klub telesne a zrakovo postihnutých na prípravu a účasť ME 

v plávaní“ v sume 2197 EUR, 
 

3. OZ Kaspian na projekt „Spájame prekážkami„ v sume 2631 EUR, 
 

4. OZ Nádej – poradenské centrum na čiastočnú renováciu priestorov a nákup 

nábytku v sume 1749 EUR, 
 

5. OZ Domov pre každého na projekt „Domov pre každého 2018„ v sume  

2715 EUR, 
 

6. OZ Odyseus na výkon terénnej sociálnej práce  pri projekte „Chráň sa sám„ 

v sume 2169 EUR, 
 

7. OZ Život v meste na projekt „MDD Ovsištské námestie a aktivity pri príležitosti 

30. Výročia založenia ZŠ Pankúchova“ v sume 854 EUR, 
 

8.  OZ Bratislavský chlapčenský zbor na letnú hudobnú školu pre chlapcov v sume 

1490 EUR, 
 

9. OZ Lúčka na zahraničný zájazd do Grécka v sume 3500 EUR, 
 

10. OZ Petržalčanka na projekt „Petržalské páračky a Dožinky“ v sume  4000 EUR, 
 

11.  OZ Presadíme na projekt „Petržalka – miesto pre život„ v sume 1900 EUR, 
 

12.  OZ Hájenka na projekt „Koza zdochla„ v sume 2000 EUR, 
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13.  OZ Konduktor na rekonštrukciu plechovej plastiky „Strom života“ v sume  

1500 EUR, 
 

14.  OZ ASSOS Nelux Bratislava na projekt „Celoročná tanečná činnosť„ v sume  

3500 EUR, 
 

15. OZ ASSOS Nelux Bratislava na projekt „Dance power – majstrovstvá 

Slovenska“ v sume 0 EUR, 
 

16. OZ Mostík projekt „Bratislavský dobový piknik“ v sume 0 EUR, 
 

17. OZ Múzeum Petržalského opevnenia na podporu múzea v bunkri B-S 4 Lány 

v sume 4.000 EUR, 
 

18. OZ Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných 

Slovákov na napísanie publikácie o Petržalke v sume 1500 EUR, 
 

19. OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na podporu činnosti v sume  

760 EUR, 
 

20. OZ Jokerit na podporu hokejbalu v sume 5.000 EUR, 
 

21. OZ TOP Liga na detskú súťaž v malom futbale v sume 0 EUR, 

 

22. Be Cool na záchrannú službu a zábrany  v sume 1100 EUR, 

 

23. OZ Na hrane Slnečné hodiny - údržbu  a lezeckú súťaž na Slnečných hodinách 

v sume 1.000 EUR, 
 

24. OZ ŠK Slovan – šachový klub na podporu mládežníckych hráčov  šachového 

klubu v sume 1500 EUR, 
 

25. OZ Slovakia karting klub na majstrovstvá sveta vo vytrvalostných pretekoch 

v sume 2500 EUR, 
 

26. OZ Deti na štarte na projekt „Gepardiny“ v sume 3.500 EUR, 
 

27. OZ Beh si ty na projekt „Run fest Petržalka„ v sume 2400 EUR, 
 

28. Slovenská triatlonová akadémia na projekt „Pressburg Triathlon“ v sume  

9.000 EUR, 
 

29. OZ Spoločnosť priateľov športu na prípravu a realizáciu športovo-kultúrneho 

tábora v sume 3.000 EUR, 
 

30. OZ Zväz potápačov Slovenska na projekt „European international cup“ v sume   

1000 EUR, 
 

31. OZ Jeden23223 na zakúpenie mobilného parketu v sume  4.000 EUR, 
 

32. Dansovia, s.r.o. na zakúpenie a inštaláciu LED osvetlenia v tanečnej škole 

Dansovia v sume 2.000 EUR.  

---------- 
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5. Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 468 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerušuje  
 

rokovanie ku Koncepcii regionálneho periodika predloženej poslancami P. Cmorejom, 

J. Hrčkom a M. Makovníkovou Mosnou. 

---------- 

 

6. Správa o mimoriadnej kontrole Kultúrnych zariadení Petržalky  

 

Uznesenie č. 469 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A .  b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

Správu o mimoriadnej kontrole Kultúrnych zariadení Petržalky  
 

B.  schvaľuje  
 

vypustenie kontroly inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v Kultúrnych zariadeniach Petržalky za rok 2017 z Plánu  kontrolnej činnosti 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 

2018 do 30. júna 2018. 

---------- 

 

7. Návrh na odvolanie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky 

 

Uznesenie č. 470 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje odvolanie 
 

Ing. Petra Litomerického z funkcie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky. 

---------- 

 

8. Koncepcia rozvoja Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 471 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  berie na vedomie 
 

materiál predložený konateľom ku koncepcii BPP, s. r. o. ,  
 

B.  schvaľuje  
 

alt. č. 4: 

Zabezpečiť dostatočnú kapitálovú vybavenosť spoločnosti formou pôžičky od 
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mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 35 tis. EUR. 

---------- 

 

9. Návrh riešenia ďalšieho využitia haly objektu športovej haly Prokofievova 2  

 

Uznesenie č. 472 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

A .  b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

informáciu o objekte športovej haly Prokofievova 
 

B .  ž i a d a  
 

starostu 

1. predložiť návrh na predĺženie nájmu objektu športovej haly na Prokofievovej ulici 

pre p. Šuláka do 30.07.2019, 

2. pripraviť a predložiť súťažné podmienky pre vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže pre prenechanie športovej haly Prokofievova do prenájmu s podmienkou 

preinvestovať 584 000,00 EUR s DPH a zachovať športový účel buď pri 

ponechaní pôvodných rozmerov alebo rozšírenia športovej haly v zmysle zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods.1 

písm. a) s výhradou neprijať víťaznú ponuku, 

3. pripraviť projekt rekonštrukcie športovej haly Prokofievova, a to pre 

rekonštrukciu vo vlastnej réžii i v prípade prenájmu, na multifunkčné športové 

centrum, ktoré bude zahŕňať aj športové plochy v susedstve, s tým, že mestská 

časť umožní, aby zmena a rozšírenie stavby haly nadobudla rozmery požadované 

športovými asociáciami pre súťaže zápasov detí a mládeže a pripraviť projekt 

výstavby novej športovej haly, 

4. pripraviť alternatívy financovania rekonštrukcie športovej haly v spolupráci 

s hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom 

a rozdeliť ho na jednotlivé etapy, 

5. zriadiť pracovnú skupinu v zložení: komisia športu a poslanci, ktorí sa chcú 

zúčastniť, pričom komisia pripraví podklady pre verejnú súťaž a možnosť 

rozšírenia projektu, aby nadobudla hala rozmery požadované športovými 

asociáciami pre športové súťaže, 

6. predložiť vytipovanie vhodných pozemkov/miest pre umiestnenie novej športovej 

haly. 

---------- 

 

10. Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2018 

 

Uznesenie č. 473 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

súhlasí  
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a) So spoluúčasťou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 17 991,- EUR na 

rozvojový projekt Rekonštrukcia veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne 

v ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava, čo predstavuje 16,66 % z požadovaných 

finančných prostriedkov projektu.  

b) So zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov na 

rozvojový projekt Rekonštrukcia veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne  

v ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

---------- 

 

11. Návrh na predĺženie doby nájmu na časti pozemku, parc. č. 1045/1 a 1045/2  

pre Romana Rybára 

 

Uznesenie č. 474 
 

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 pozemkov 

registra „C“KN v k.ú. Petržalka, parc. č.1045/1 o výmere 3 m
2
, druh  pozemku - 

ostatné plochy a parc. č. 1045/2 vo výmere 15 m
2
, druh pozemku - zastavané plochy 

a nádvoria, spolu o výmere 18 m
2 

pre žiadateľa Romana Rybára, Furdekova 10, 851 03 

Bratislava, IČO: 37084330, za účelom prenájmu pozemkov pod stánkom, na dobu 

určitú od 01.07.2018  do 31.12.2023 za cenu 77,80EUR/m
2
/rok, čo pri výmere 18 m

2
 

predstavuje celkovo sumu 1400,40 EUR/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.  

---------- 

 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4394/1, k.ú. Petržalka pre vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov Wolkrova 21, 23, Bratislava zastúpených 

Bytovým družstvom Petržalka, družstvo 

 

Uznesenie č. 475 
  

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 k.ú. Petržalka, parc. č. 4394/1 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 

1748, o výmere 35,52 m
2
 za cenu 1,00 EUR/m

2
/ročne, čo celkovo predstavuje ročné 

nájomné vo výške 35,52EUR, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 

domu Wolkrova 21, 23, zastúpených Bytovým družstvom Petržalka, družstvo, 

Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765, za účelom vybudovania 

bezbariérového prístupu k hlavným vstupom do bytového domu Wolkrova 21, 23 na 

dobu neurčitú.  
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 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 prenájom časti pozemku parc. č. 4499, k.ú. Petržalka pre vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 37 v Bratislave 

zastúpených Bytovým družstvom Petržalka 

 

Uznesenie č. 476 
 

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 k. ú. Petržalka, parc. č. 4499 – zastavaná plocha a 

nádvorie, LV 1748, o výmere 3,73 m
2 

za cenu 1,00 EUR/m
2
/ročne, čo celkovo 

predstavuje ročné nájomné vo výške 3,73 EUR, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Wolkrova 37, zastúpených Bytovým družstvom Petržalka, 

družstvo, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 za účelom vybudovania 

a užívania prístupových nájazdových rámp k hlavným vstupom do bytového domu 

Wolkrova 37 na dobu neurčitú.  

 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. 

---------- 

 

14. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v polyfunkčnom 

dome Gercenova ul. č. 8/F, Bratislava pre spoločnosť MOBILDATA, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 477 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje  
 

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 

nebytových priestorov č. 27  v polyfunkčnom dome  na Gercenovej  8/F,  851 01  

Bratislava o výmere 146,20 m
2 

, k. ú. Petržalka, zapísané na LV 3453, pre žiadateľa 

MOBILDATA, s.r.o., so sídlom Štúrova 130/27, 905 01 Senica, IČO: 46 132 645 na 

dobu určitú od 01. 05. 2018 do 30. 04. 2023,  za cenu 5 002,06 EUR/rok.   

---------- 

 

15. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava pre TŠP 

- tenisová škola Petržalka 

 

Uznesenie č. 478 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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neschvaľuje  
 

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

v znení neskorších predpisov nájom pozemkov parc.č.4877/12 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 4009 m
2
 a  parc. č. 4883 - zastavané plochy a nádvoria  o výmere 

94 m
2
, spolu o výmere 4103 m

2
 v k. ú. Petržalka, pre TŠP- tenisová škola Petržalka, 

Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405, za účelom výkonu športovej 

činnosti zameranej na výučbu tenisu detí, mládeže a širokej športovej verejnosti 

Petržalky na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2029 za cenu 0,17 EUR/m
2
/rok 

celkovo za 697,51 EUR/rok s podmienkou nevyužívania krbového komína a zloženia 

zábezpeky vo výške 2000,- EUR. 

---------- 

 

16. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu na časti pozemku, parc. č. 2844/1 a 

predĺženie doby nájmu pre Jána  Vaškoviča 

 

Uznesenie č. 479 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje  
 

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.2844/1 o výmere 130 m
2
, druh 

pozemku - ostatná plocha, LV č. 2644 pre Jána Vaškoviča, Mlynarovičova 19,  

851 04 Bratislava, IČO 34 889400, za účelom prevádzkovania stánku rýchleho 

občerstvenia, terasy a sanitárneho kontajnera s podmienkou je verejnosti prístupnej 

splachovacej toalety napojenej na kanalizáciu na dobu 15 rokov od 01. 07. 2018 do 

30. 06. 2033, za cenu:  

77,80 EUR/m
2
/rok - pozemok pod stánkom   (60 m

2
x77,80 EUR=  4668,- EUR )  

26,-EUR/m
2
/  rok - terasa ( 50 m

2
x26,-EUR=1300,- EUR) 

5,20 EUR - pozemok pod WC a sprchami + manipulačná plocha (20 m
2
x 5,20 

EUR=104,- EUR) 

Celkové nájomné predstavuje sumu 6 072- EUR/rok.  

---------- 

 

17. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za I. štvrťrok roku 2018 

 

Uznesenie č. 480 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok roku 2018. 

---------- 
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18. Návrh Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 

neposlancov mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Uznesenie č. 481 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerušuje   
 

rokovanie k Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií – 

neposlancov mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

19. Návrh postupu pri sprevádzkovaní nových aktivít v DK Lúky 

 

Uznesenie č. 482 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

v objekte DK Lúky  
 

a) vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  na prevádzkovanie kaviarne a klubovne pre 

deti a mládež  za podmienok uvedených v prílohe,  

b) prevádzkovanie coworkingových priestorov vo vlastnej réžii prostredníctvom 

KZP za cenových podmienok užívania uvedených v prílohe. 

---------- 

 

20. Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka v rámci projektu Európskej komisie „WiFi4EU“   

 

Uznesenie č. 483 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

lokality na  inštaláciu hotspotov pre bezplatné WiFi v rámci projektu Európskej 

komisie „WiFi4EU v nasledovnom poradí: 
 

1. Budovy Kultúrnych zariadení Petržalky (DK Zrkadlový háj, DK Lúky, CC 

Centrum) 

2. Námestie republiky 

3. Budova miestneho úradu (prízemie, 3. poschodie, 5.poschodie, 9.poschodie) 

4. Veľký Draždiak  

5. Vlastenecké nám. a priestor pred Technopolom (okolie fontány) 

6. Priestor pred TPD na Farského ul. a vnútroblok Jama. 

---------- 
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21. Projekt nákupu elektromobilu z podpory formou dotácie z Environmentálneho 

fondu v rámci zverejnenej Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou 

dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1) 

 

Uznesenie č. 484 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

súhlasí   
 

s podaním žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond a so spoluúčasťou mestskej 

časti Bratislava-Petržalka vo výške min. 5%, na projekt „Nákup elektromobilu“, 

ktorý bude financovaný formou refundácie. 

---------- 

 

 

 

 

 

Vladimír Bajan  

      starosta 

 

 

 

 


