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UZNESENIA 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
zo dňa 22. mája 2018 

 

(č. 392 - 404)  

---------- 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 

z miestnej rady zo dňa 17. 04. 2018 a miestneho zastupiteľstva konaného dňa 24.04.2018.  

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 04. 2018 

  

Uznesenie č. 392 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zobrať 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. 393 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A. schváliť   
 

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 . 
 

B. p o t v r d i ť 
 

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

 

Uznesenie č. 394 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča s pripomienkami 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

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

1. zvýšenie príjmových finančných operácií o 400 000 € 

2. zvýšenie kapitálových výdavkov o 400 000 € z prostriedkov rezervného fondu. 

---------- 

 

 

 

 



 3 

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre 

veľké kluby v oblasti športu 

 

Uznesenie č. 395 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

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. 

---------- 

 

5. 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. 396 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

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 €.   

---------- 

 

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

VZN č. 7/2015 v znení VZN č. 7/2017 

 

Uznesenie č. 397 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerokovať  
 

poskytnutie grantových dotácií v oblasti životného prostredia v celkovej výške ......... 

EUR na základe odporúčania Komisie životného prostredia  nasledovne: 

 

1. BDP – družstvo pre vlastníkov bytov a NP BD Gercenova 9, 11, 13 Bratislava na 

projekt „Revitalizácia zelene závlahovým systémom, dosiatim trávy a dosadením 

vhodnej nízkej zelene pri BD“ v sume .......... EUR, 
 

2. Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o. pre vlastníkov bytov a NP v BD 

Rusovská cesta 5, 7, 9 Bratislava na projekt „Revitalizácia záhonov pri BD na 

Rusovskej ceste 5, 7, 9 v Bratislave-Petržalke“ v sume ............ EUR, 
 

3. OZ Zeler na projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ v sume ............ 

EUR, 

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

v exteriéri“ v sume .............. EUR, 
 

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

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

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

projekt „Komunitná zahrádka a trávnik s kvetinovým záhonom a popínavým porastom 

plota na Zadunajskej ceste 6/A“ v sume ........... EUR, 
 

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

„Osadenie kvetináčov a mobiliáru na terase Mánesovo námestie 1-2, Bratislava“ 

v sume ......... EUR, 
 

8. OZ Presadíme (PO) na projekt „Marsilius – zastávka č. 4, výsadba zelene 

a edukačného a estetického prvku (knižná a vtáčia búdka – hmyzí hotel) Miesto: 

Hrobákova 9, ihrisko a okolie “ v sume ............. EUR, 
 

9. OZ Petržalské ihriská na projekt „Lúka Žehrianska – športovo-rekreačno-

edukačné miesto“ v sume .......... EUR. 

---------- 

 

7. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva  garážových  

státí  na Gercenovej  8G, 851 01 Bratislava 

 

Uznesenie č. 398 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

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 
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kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva garážových státí za podmienok uvedených 

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

---------- 

 

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

Bratislava pre ENERGOCORP, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 399 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

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 

v Pavilóne detských ihrísk na Šustekovej 35, 851 04 Bratislava, na pozemku registra 

„C“ KN, parc.č.5462, zapísaný na LV 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 objektu 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. 

---------- 

 

9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru objektu ŠH Prokofievova  

pre Romana Šuláka 

 

Uznesenie č. 400 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

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, 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 objektu 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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---------- 
 

10. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8 pre Futbalový klub  

Scorpions Bratislava o.z. 

 

Uznesenie č. 401 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

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. 

 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorým sa mení doba nájmu 

bude podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 

V prípade, že dodatok k zmluve v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

---------- 

 

11. Návrh na dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 4373/7, k.ú. Petržalka pre 

spoločnosť Regent and Co, spol. s r. o., v zastúpení spoločnosti PETRING, s. r. 

o. 

 

Uznesenie č. 402 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neodporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

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 pozemku 

registra „C“ KN k.ú. Petržalka, parc. č. 4373/7 – zastavaná plocha a nádvorie, LV  

č. 1748, o výmere 2449 m
2 

 za cenu 1,00 € /m
2
/ ročne, čo celkovo predstavuje ročné 

nájomné vo výške 2 449,00 €, pre spoločnosť Regent and Co, spol. s r. o., 

Vlastenecké nám. 3, 851 01 Bratislava, IČO: 35 688 548, v zastúpení PETRING, 

s.r.o., Nám. hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava, IČO: 35 914 173 za účelom výstavby 

parkovacieho domu a auto umyvárne so službami na Rusovskej ceste v Bratislave, na 

dobu 20 rokov.  

---------- 

 



 7 

12. Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 403 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

---------- 

 

 

13. Návrh na zvolanie 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 404 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  s pripomienkami 
 

zvolanie 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na deň 24. 04. 2018 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

 

 

 

 

 

         Vladimír Bajan 

               starosta 

 


