
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 29. mája 2018 
 

(č. 485 - 503) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 

27. zasadnutí prerokovali: 
 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 04. 2018 

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

za rok 2017  

3. Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka  

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

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké 

kluby v oblasti športu 

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu 

7. Návrh na poskytnutie grantových dotácií  v oblasti životného prostredia 

v zmysle VZN č. 7/2015 v znení VZN č. 7/2017 

8. Podpora obnovenia prevádzky Propelera 

9. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva  garážových  

státí  na Gercenovej  8G, 851 01 Bratislava 

10. Návrh  na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v PDI na Šustekovej  35, 

Bratislava pre ENERGOCORP, s.r.o. 

11. Návrh na predĺženie prenájmu objektu ŠH Prokofievova  pre Romana Šuláka 

12. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre 

Futbalový klub  Scorpions Bratislava o.z. 

13. Informácia o činnosti Expozitúry Bratislava V Mestskej polície Bratislava za 

obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

14. Oznámenie o vzdaní sa poslanca členstva v komisii MZ 
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15. Pravidlá kontrolnej činnosti v  podmienkach mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

16. Správa o kontrole vykonávania finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. 

z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za obdobie roka 

2017 

17. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

18. Interpelácie 

19. Rôzne 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 04. 2018 

 

Uznesenie č. 485 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  k 30. 04. 2018. 

---------- 

 

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

za rok 2017  

 

Uznesenie č. 486 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

A.  schvaľuje  
 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 bez 

výhrad. 
 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 

- schodok  bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 

1 221 167,96 €    

- zostatok finančných operácií vo výške 2 736 315,09 €. 
 

3. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 2 736 315,09 € znížený o schodok 

bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 221 167,96 € a o čiastku nevyčerpaných 

účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2017 vo výške 185 861,75 € do 

Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 1 329 285,38 €. 
 

4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 

k 31.12.2017 – vykázaný zisk vo výške 32 332,63 € ponechať organizácii ako 

prídel do jej Rezervného fondu . 
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B.  potvrdzuje 
 

1. použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-

Petržalka v roku 2017 podľa ich účelu, 

2. použitie návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2017 

zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

---------- 

 

3. Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 487 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

A) schvaľuje   
 

zámer aj naďalej informovať obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 

prostredníctvom vlastných novín realizovaných verejným obstarávaním tlače a 

distribúcie a zabezpečením ostatných činností dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii 

za nasledovných podmienok : 
 

a) mestská časť musí byť vydavateľom novín (periodickej tlače) registrovaným 

podľa zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších 

predpisov na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré bude vydávať od  

1.9.2018, 

b) mestská časť musí byť vlastníkom názvu novín (periodickej tlače), pod ktorým 

bude dané noviny vydávať od 1.9.2018, 

c) mestská časť zaregistruje zvolený názov novín ako ochrannú známku na úrade 

priemyselného vlastníctva, tak aby tento názov vlastnila pre kategóriu Noviny, 

periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny, a to do 31.7.2018, 

d) mestská časť bude vlastníkom webovej domény s názvom novín, ktoré bude 

vydávať od 1.9.2018, a to do 31.7.2018, 

e) mestská časť bude vlastníkom grafického vizuálu novín, ktoré bude vydávať od 

1.9.2018. Grafický dizajn bude vychádzať z erbu a farieb mestskej časti, 

f) všetka inzercia bude v novinách výhradne predávaná cez mestskú časť, aby bola 

prístupná informácia, koľko inzercie sa v novinách vyskytuje a aká je cena za 

danú inzerciu. Mestská časť bude mať oficiálny verejný cenník z ktorého nebude 

poskytovať žiadne zľavy. Zverejnenie informácií, ktoré doteraz poskytovala 

svojim príspevkovým alebo rozpočtovým organizáciám im bude poskytovať 

bezodplatne. Príspevky vlastných organizácii nesmú byť na úkor platenej inzercie 

na dostatočné pokrytie nákladov na vydávanie novín mestskej časti. 

g) parametre novín budú maximálne 24 farebných strán, v náklade minimálne  

46 000 výtlačkov, na bežnom novinovom papieri (45g/m
2
), bez väzby, 

h) mestská časť si prostredníctvom miestneho zastupiteľstva vyhradzuje právo každé 

tri mesiace zmeniť počet strán novín z dôvodu sezónnych výkyvov a to znížiť 

počet strán, alebo naopak zvýšiť počet strán na maximálne 32 strán, 

i) distribúcia novín musí byť zabezpečená všetkým obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, 
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j) celá distribúcia novín musí byť zrealizovaná do troch po sebe idúcich dní, pričom 

mestská časť musí mať vopred informáciu, ktoré tri dni to budú, aby vedela 

vykonať kontrolu distribúcie novín. 

 

B) vyzýva  

vydavateľa Petržalských novín, spoločnosť NIVEL PLUS s.r.o., IČO 35712058, aby 

s okamžitou účinnosťou prestala používať erb mestskej časti Petržalka, začala 

označovať svoje periodikum správnym ročníkom a poradovým číslom periodickej 

tlače a to od čísla 1, ročník 1, a zo svojho webu www.petrzalskenoviny.sk odstránila 

všetok obsah, ktorý je vlastníctvom pôvodného vydavateľa mestskej časti Petržalka 

 

C) žiada starostu,  

aby bezodkladne učinil právne kroky k zamedzeniu zneužívania erbu mestskej časti 

a obsahu Petržalských novín vydávaných pod vydavateľom Mestská časť Petržalka, 

ktorý je majetkom mestskej časti 

 

D) žiada starostu,  

aby vydavateľovi periodickej tlače evidovanej pod číslom EV 5665/18, s názvom 

„Petržalské noviny“, spoločnosti NIVEL PLUS s.r.o., IČO 35712058, poslal po zaujatí 

stanoviska Redakčnej rady do 20.6.2018 žiadosť o odpoveď v zmysle § 8 zákona  

č. 167 /2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov, v nasledovnom 

znení: 
 

Vážená spoločnosť,  

dňa 23.5.2018 ste v periodiku Petržalské noviny, označenom ako číslo 10, 24 ročník, 

ktorého ste vydavateľom, uverejnili na titulnej strane článok s názvom „Oslavujeme 

23 rokov“. Nakoľko názov aj obsah tohto článku obsahuje pravdu skresľujúce 

skutkové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú názvu aj dobrej povesti našej mestskej časti, 

žiadame vás v zmysle § 8 zákona č. 167/2008 o uverejnenie odpovede a to na 

rovnakom mieste (titulnej strane) ako bol uvedený článok, na ktorý reagujeme. 

 

Naša odpoveď, ktorej uverejnenie požadujeme: 

Mestská časť Petržalka upozorňuje obyvateľov, že Petržalské noviny NIE SÚ 

novinami mestskej časti. Od 12.5.2018 je vydavateľom novín súkromná spoločnosť 

NIVEL PLUS s.r.o. Mestská časť Petržalka vydávanie Petržalských novín ukončila 

a nové periodikum pod názvom Petržalské noviny vydavateľa NIVEL PLUS je prvým 

ročníkom súkromných novín, od ktorého obsahu sa mestská časť dištancuje. 

 

E) žiada starostu,   

aby mestská časť a všetky príspevkové a rozpočtové organizácie mestskej časti 

neobjednávali inzerciu v Petržalských novinách vydavateľa NIVEL PLUS s.r.o. a ak 

si ju objednávajú na základe zmluvy o inzercii, aby od takejto zmluvy okamžite 

odstúpili, alebo, ak to nie je možné, aby ju vypovedali a to do 3 dní od prijatia tohto 

uznesenia, 

 

G) berie na vedomie 

predložený harmonogram potrebných krokov, poveruje redakčnú radu výberom 

šéfredaktora pre nové petržalské periodikum a súhlasí s pokračovaním redakčnej rady 

ako redakčnej rady nového petržalského periodika 
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H) žiada starostu,  

aby v zmysle schváleného materiálu začal vykonávať potrebné kroky tak, aby k 

1.9.2018 boli zabezpečené všetky potrebné veci na vydávanie regionálneho periodika 

pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

 

I) žiada prednostu,  

aby na každom zastupiteľstve poskytoval priebežnú správu o vykonaných krokoch 

vedúcich k zabezpečeniu vydávania novín od 1.9.2018 

 

J) žiada miestneho kontrolóra ,  

aby preskúmal zákonný postup mestskej časti vo vzťahu k ukončeniu zmluvy so 

zhotoviteľom (zmluvným partnerom) spoločnosťou M.R.K Agency. 

         Termín: 18. 06. 2018 

---------- 

 

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

 

Uznesenie č. 488 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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

1. zvýšenie bežných príjmov o 54 335 € 

2. zvýšenie príjmových finančných operácií o 400 000 € z prostriedkov Rezervného 

fondu 

3. zvýšenie bežných výdavkov o 89 335 € 

4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 365 000 € 

---------- 

 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké 

kluby v oblasti športu 

 

Uznesenie č. 489 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 

z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu 

 

Uznesenie č. 490 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

poskytnutie dotácií pre: 
 

FC Petržalka, družstvo v sume 63 862,10 € 

Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume 17 798,17 €  

ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume 4 686,73 €  

MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume 12 971,15 € 

Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume 16 957,41 €  

Gymnastické centrum, o.z. v sume 9 939,92 €  

Športový klub polície Bratislava, o.z. v sume 16 087,91€  

Rekreačný beh, o.z. v sume 9 958,23 € 

Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume 7 393,62 €   

---------- 

 

7. Návrh na poskytnutie grantových dotácií  v oblasti životného prostredia v zmysle 

VZN č. 7/2015 v znení VZN č. 7/2017 

 

Uznesenie č. 491 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

poskytnutie grantových dotácií  v oblasti životného prostredia v celkovej výške 

29.150,04 EUR na základe odporúčania Komisie životného prostredia  nasledovne: 
 

1. BDP – družstvo pre Vlastníkov bytov a nebytových priestorov NP BD Gercenova 

9, 11, 13 na projekt „Revitalizácia zelene závlahovým systémom, dosiatím trávy 

a dosadením vhodnej nízkej zelene pri BD“ v sume 3.600,- EUR, 
 

2. Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o pre  vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytových domoch Rusovská cesta 5, 7, 9 Bratislava na projekt 

„Revitalizácia záhonov pri BD na Rusovskej ceste 5, 7, 9 v Bratislave-Petržalke“ 

v sume 2.565,-EUR, 
 

3. Občianske združenie Zeler na projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ 

v sume 3.500,-EUR, 
 

4. Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4, OZ na projekt „Ekoučebňa 

v exteriéri“ v sume 3.738,- EUR, 
 

5. Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35, OZ na projekt „Revitalizácia areálu 

MŠ Ševčenkova 35, Bratislava - ihrisko a pieskoviská“ v sume 4.000,- EUR, 
 

6. HB FOND, s.r.o. pre vlastníkov bytov a NPBD Zadunajská cesta 6/A Bratislava 

na projekt „Komunitná záhradka a trávnik s kvetinovým záhonom a popínavým 

porastom plota na Zadunajskej ceste 6/A“ v sume 3.947,04 EUR, 
 

7. MÁNES – spoločenstvo vlastníkov, Mánesovo námestie 1-2, Bratislava na projekt 

osadenia kvetináčov a mobiliáru na terase Mánesovo námestie 1-2, Bratislava“ v sume 

3.800,-EUR, 
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8. Občianske združenie Petržalské ihriská na projekt „Lúka Žehrianska – športovo-

rekreačno-edukačné miesto“ v sume 4.000,- EUR. 

---------- 

 

8. Podpora obnovenia prevádzky Propelera 

 

Uznesenie č. 492 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  na návrh poslanca Ľuboša 

Kačírka 
 

schvaľuje  
 

prehlásenie v znení: 

„Mestská časť Bratislava-Petržalka podporuje obnovenie prevádzky lodnej kyvadlovej 

dopravy spájajúcej mestské časti Petržalka a Staré Mesto, tzv. Propeleru - počas letnej 

turistickej sezóny loďou Kamzík. Vyzýva Hlavné mesto SR Bratislavu, aby 

zabezpečilo finančné zdroje potrebné na jeho prevádzkovanie. Mestská časť 

Bratislava-Petržalka je pripravená zapojiť sa do pracovnej skupiny, ktorá prispeje 

k obnoveniu prevádzky Propeleru. Obnovenie jeho činnosti, ktorá s prestávkami 

prebiehala v rokoch 1893 - 2003, prispeje k oživeniu koloritu Bratislavy a obnove jej 

tradícií.“ 

---------- 

 

9. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva garážových 

státí na Gercenovej 8G, 851 01 Bratislava 

 

Uznesenie č. 493 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie 

kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva garážových státí za podmienok uvedených 

v obchodnej verejnej súťaži za cenu minimálne 10 700,00 € za 1 garážové státie. 

---------- 

 

10. Návrh  na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v PDI na Šustekovej  35, 

Bratislava pre ENERGOCORP, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 494 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov 

(reštauračné priestory o výmere 126,8 m
2
, skladové,kancelárske a sociálne priestory 

o výmere 62,50 m
2
, letná terasa o výmere 140 m

2 
– spolu o výmere 329,3 m

2 
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v Pavilóne detských ihrísk na Šustekovej 35, 851 04 Bratislava, na pozemku parc.  

č. 5462 zapísaný na LV č.1748 v k.ú. Petržalka pre ENERGOCORP, s.r.o., 

Šustekova 35, 851 04 Bratislava IČO: 31 338 607 za účelom prevádzkovania 

reštauračného zariadenia na dobu určitú od 01.08.2018 do 31.07.2023 za cenu 

15 076,52 €/rok bez DPH.  

 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. 

---------- 

 

11. Návrh na predĺženie prenájmu objektu ŠH Prokofievova  pre Romana Šuláka 

 

Uznesenie č. 495 
 

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, predĺženie prenájmu 

objektu ŠH Prokofievova, postaveného na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3425, 

súpisné číslo 998, zapísaného na LV č. 1748, pre žiadateľa Romana Šuláka a 

manželku, Tupolevova 14, 851 01 Bratislava za účelom ďalšieho prevádzkovania 

športovej haly na dobu neurčitú, za cenu 3 836,00 € ročne. 

 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. 

---------- 

 

12. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre 

Futbalový klub  Scorpions Bratislava o.z. 

 

Uznesenie č. 496 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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

v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku parc. č. 4685 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 4050 m
2
 v k.ú. Petržalka, pre Futbalový klub Scorpions, 

Bratislava o.z., Hrobákova 10, 851 02 Bratislava, IČO: 42 256 895 za účelom 

tréningového procesu a futbalových zápasov mládežníckeho futbalového klubu na 

dobu určitú od 01.05.2018 do  30.04.2023 za cenu 0,10 €/m
2
/rok celkovo za  

405,00 €/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. 

---------- 
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13. Informácia o činnosti Expozitúry Bratislava V Mestskej polície Bratislava za 

obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

 

Uznesenie č. 497 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
 

Informáciu o činnosti Expozitúry Bratislava V Mestskej polície Bratislava za 

obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. 

---------- 

 

14. Oznámenie o vzdaní sa poslanca členstva v komisii MZ 

 

Uznesenie č. 498 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

1. písomné vzdanie sa poslanca Ivana Uhlára členstva v komisii investičných 

činností a funkcie sobášiaceho, 

2. písomné vzdanie sa poslanca Tomáša Mikusa členstva v komisii územného plánu, 

výstavby a dopravy. 

---------- 

 

15. Pravidlá kontrolnej činnosti v  podmienkach mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

 

Uznesenie č. 499 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

---------- 

 

16. Správa o kontrole vykonávania finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. 

z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za obdobie roka 

2017 

 

Uznesenie č. 500 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
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Správu o kontrole vykonávania finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Stredisku 

služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za obdobie roka 2017 

---------- 

 

17. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

Uznesenie č. 501 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Stanislavovi Fialovi miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v súlade s § 18c bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov odmenu vo výške 10 % z jeho určeného mesačného platu za 

obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje a to: 

- za druhý polrok 2016 

- prvý polrok 2017, 

- druhý polrok 2017. 

---------- 

 

19. Uznesenia prijaté v bode Rôzne 

 

19A. Uznesenie č. 502 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh poslankyne 

Eleny Pätoprstej 
 

žiada 
 

starostu predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva informáciu 

o technickom stave všetkých športových zariadení v objektoch v správe mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a ich využiteľnosti zo strany občanov a športových klubov 

s uvedením výšky nájmov a zoznamu opráv realizovaných mestskou časťou 

Petržalka a zoznamov opráv realizovaných zo strany nájomcov za posledné dva roky. 

---------- 

 

19B. Uznesenie č. 503 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh poslankyne 

Eleny Pätoprstej 
 

žiada 
 

starostu pripraviť informačný materiál s právnym stanoviskom o možnosti 

vypovedania nájomnej zmluvy s AVP Park, s.r.o. č. 08-086-2014: 

a) Pred vydaním územného rozhodnutia pre parkovací dom, ktorého vstup bude 

z pešieho úseku Lachovej ulice, 
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b) Po vydaní územného rozhodnutia pre parkovací dom, ktorého vstup bude 

z pešieho úseku Lachovej ulice, na ktorý hlavné mesto odmietlo poskytnúť nájom, 

ani nesúhlasilo s predajom pozemku pre tento vjazd do garážového domu. 

      Termín: najbližšie zasadnutie MZ 

---------- 

 

 

 

Vladimír Bajan  

      starosta 

 

 

 

Starosta nepodpísal časť F uznesenia č. 487 podľa § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko je v rozpore so zákonom  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

F) schvaľuje 

zmenu rozpočtu vo výške 62 700 EUR potrebnú na zabezpečenie realizácie vydávania 

novín od 1.9.2018. 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 


