
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 26. júna 2018 
 

(č. 504 - 520) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 

28. zasadnutí prerokovali: 
 

1. Kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 05. 2018 

2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a MŠ  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka 

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

5. Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 

Dudova 2, Bratislava pre OZ CHARLIE dance studio 

6. Návrh  na  prenájom pozemkov parc. č. 4579, 4580/8, 4580/9, 4580/10, 4580/11, 

4580/12,  k.ú. Petržalka pre spoločnosť Nostri effercio s.r.o. 

7. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí  

v súkromných materských školách  
8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-

Petržalka na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

9. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

10. Voľbu prísediacej Okresného súdu Bratislava V 

11. Prípravu zavedenia rezidenčného parkovacieho systému na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

12. Informáciu o aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  2018 – 2022 v zmysle novely zákona o sociálnych službách 

od 1.1. 2018 
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13. Správu o kontrole zameranej na dokladovanie plnenia zmlúv a faktúr v roku 

2017 na Základnej škole Černyševského 8, Bratislava 

14. Správu o mimoriadnej kontrole – preskúmanie zákonného postupu mestskej 

časti vo vzťahu k ukončeniu zmluvy so zhotoviteľom (zmluvným partnerom) 

spoločnosťou M.R.K Agency 

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 

16. Interpelácie 

17. Rôzne 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 05. 2018 

 

Uznesenie č. 504 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  k 31. 05. 2018. 

---------- 

 

2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a MŠ  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 505 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1. b berie na vedomie  
 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v základných 

školách a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
 

2.  schvaľuje  
 

počty tried I. ročníka a z toho počty  špeciálnych tried v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka na  školský rok 

2018/2019 nasledovne: 

 

P. č. Základná škola 
Počet tried  

v  I. ročníku 

Z toho špeciálnych 

tried 

1. Budatínska 61 5 
0 

2. Černyševského 8 4 
1 

3. Dudova 2 3 0 

4. Gessayova 2 3 
0 
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---------- 

 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka 

 

Uznesenie č. 506 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

A. schvaľuje   
 

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

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo 

dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne 

služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení neskorších 

predpisov. 

 
B.  splnomocňuje starostu  

 

vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia  

mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014,  VZN 

č.5/2015, VZN č. 2/2016 , VZN č.6/2017, VZN č. VZN č. 8/2017  a v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Petržalka, schváleného dňa 

26.06.2018 (v úplnom znení). 

---------- 

 

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

 

Uznesenie č. 507 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

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

 

5. Holíčska 50 3 0 

6. Lachova 1 3 
0 

7. Nobelovo nám. 6 3 
0 

8. Pankúchova 4 5 0 

9. Prokofievova 5 3 
1 

10. Tupolevova 20 4 
1 

11. Turnianska 10 7 
0 

S p o l u 43 3 
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1. zvýšenie príjmových finančných operácií o 35 000 € z rezervného fondu 

2. zvýšenie výdavkových finančných operácií v programe 9.1 o 35 000 € 

z prostriedkov rezervného fondu. 

---------- 

 

5. Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 

Dudova 2, Bratislava pre OZ CHARLIE dance studio 

 

Uznesenie č. 508 
 

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 priestorov nefunkčného školského bazéna 

o výmere 200 m
2
 v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, zapísaného na LV 4550, 

pre OZ CHARLIE dance studio, Červeňákova 17, 841 01 Bratislava, IČO: 30 814 987, 

za účelom  vybudovania tanečnej sály z vlastných finančných prostriedkov a 

organizovania kurzov tanca pre širokú verejnosť a mládež Petržalky, za podmienky 

investovania do revitalizácie a rekonštrukcie priestorov vo výške minimálne 50.000,- € 

do doby 3 rokov od začiatku nájomného vzťahu, na dobu určitú od 01.07.2018 do 

30.06.2038, za cenu 1,00 €/m
2
/ rok, celkovo za 200,- €/rok. V zmluve bude 

zapracovaná pokuta vo výške 5000,- € pre prípad, ak nájomca investíciu nezrealizuje 

do troch rokov od začiatku nájomného vzťahu. 

 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. 

---------- 

 

6. Návrh  na  prenájom pozemkov parc. č. 4579, 4580/8, 4580/9, 4580/10, 4580/11, 

4580/12,  k.ú. Petržalka pre spoločnosť Nostri effercio s.r.o. 

 

Uznesenie č. 509 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  neschvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ds.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. 4579 - ostatné plochy o výmere 

1 169 m
2
, LV č. 2159, parc. č. 4580/8 – ostatné plochy o výmere 2937 m

2
, parc.  

č. 4580/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m
2
, parc. č. 4580/10 – ostatné 

plochy o výmere 659 m
2
, parc. č. 4580/11 – ostatné plochy o výmere 1083 m

2
 a parc  

č. 4580/12 – ostatné plochy o výmere 1995 m
2
 na Šrobárovom námestí, spolu 

o výmere 8 109 m
2
, za cenu 0,26 €/m

2
/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo 

výške 2 108,34 € pre žiadateľa Nostri effercio s.r.o., Šulekova 7, 811 06 Bratislava, 

IČO: 45 926 042, za účelom vybudovania a starostlivosti o Park oddychu na 

Šrobárovom námestí, na dobu 35 rokov od 01.08.2018 do 31.07.2053. 
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B.  žiada  
 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka o predloženie podkladu na zmenu 

Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy danej lokality na 

kódy verejná zeleň a šport a rekreácia. 

       Termín: septembrové zasadnutie MZ 

---------- 

 

7. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách  

 

Uznesenie č. 510 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

a) výzvu na Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách; 
 

b) pre školský rok 2018/2019 poskytovanie nenávratného finančného príspevku na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách maximálne pre 40  žiadateľov; 

---------- 

 

8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-

Petržalka na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

 

Uznesenie č. 511 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka   
 

schvaľuje  
 

podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov výkon funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v novom volebnom období rokov 2018 – 2022 na plný úväzok. 

---------- 

 

9. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

 

Uznesenie č. 512 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v 

znení neskorších predpisov pre nasledujúce funkčné obdobie 35 poslancov miestneho 

zastupiteľstva v 6 volebných obvodoch. 

---------- 
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10. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V 

 

Uznesenie č. 513 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade so zákonom NR 

SR č. 385/2000 Z. z.  o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 

volí  
 

p. Zlatu Schniererovú, bytom Bratislava V 

p. Martinu Stríbrnskú, bytom Bratislava II 
 

za prísediace Okresného súdu Bratislava V na obdobie rokov 2018 – 2021. 

---------- 

 

11. Príprava zavedenia rezidenčného parkovacieho systému na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 514 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a) schvaľuje spracovanie návrhu na obstaranie projektovej dokumentácie 

organizácie statickej dopravy na komunikáciách 1.,2.,3, a 4.triedy na území 

mestskej časti a jeho predloženie na schválenie miestnemu zastupiteľstvu  

v septembri 2018, 
 

b) vyjadruje súhlas s vybudovaním záchytných parkovísk na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a nemá výhrady voči umiestneniu týchto parkovísk na 

pozemkoch uvedených vo vyhľadávacej štúdii možnosti realizácie záchytných 

parkovísk a garážových domov spracovanou zo strany hlavného mesta SR 

Bratislavy, avšak navrhuje rozšírenie ich umiestnenia aj o existujúci priestor na 

parkovanie vozidiel pri Divadle Aréna a Starom moste, 

 

c) žiada  Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy a primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy, aby 

1.  prijali všetky potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, že pozemky uvedené 

v bode b) tohto uznesenia nebudú prenajaté, zaťažené ani prevedené na tretie 

osoby, 

2.  vysporiadali k pozemkom uvedeným v bode b) tohto uznesenia majetkové 

alebo užívacie vzťahy v prípade, ak nie sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy tak, aby tieto pozemky boli vo výlučnom vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy, 

3.  začali s prípravou projektovej dokumentácie potrebnej k povoľovacej činnosti 

za účelom vybudovania navrhnutých záchytných parkovísk na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, vrátane napojenia na existujúcu 

infraštruktúru, návrhu ďalšieho pohybu osôb a ich napojenie, ktoré budú 

záchytné parkovisko používať a ich napojenia na MHD a bezodkladne 

rokovali so ŽSR o podmienkach sprístupnenia parkoviska pod Železničnou 

stanicou v Petržalke. 

d) schvaľuje spracovanie návrhu na vypracovanie porovnávacej ekonomickej 

analýzy, v rámci ktorej by sa posúdil najvhodnejší model prevádzkovania systému 

dočasného parkovania motorových vozidiel na území Petržalky s prihliadnutím na 
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všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta SR Bratislavy schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1162/2018 

zo dňa 31. 5. 2018 a jeho predloženie na schválenie miestnemu zastupiteľstvu 

v septembri 2018, pričom zároveň 

1. žiada prednostu, aby špecifikoval kritériá a parametre, ktoré sú potrebné na 

spracovanie takéhoto návrhu a adresoval ich Rade fondu statickej dopravy, 

T: 15. 7. 2018 

2. žiada Radu fondu statickej dopravy v jej rozšírenom zložení, aby poskytla 

prednostovi potrebné údaje, ktoré špecifikuje podľa bodu 1. 

T: 31. 8. 2018 

---------- 

 

12. Informácia o aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 2018 – 2022 v zmysle novely zákona o sociálnych službách 

od 1.1. 2018 

 

Uznesenie č. 515 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na roky 2018 - 2022. 

---------- 

 

13. Správa o kontrole zameranej na dokladovanie plnenia zmlúv a faktúr v roku 

2017 na Základnej škole Černyševského 8, Bratislava 

 

Uznesenie č. 516 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
 

Správu o kontrole zameranej na dokladovanie plnenia zmlúv a  faktúr v  roku 2017 

na Základnej škole Černyševského 8, Bratislava. 

---------- 

 

14. Správa o mimoriadnej kontrole – preskúmanie zákonného postupu mestskej 

časti vo vzťahu k ukončeniu zmluvy so zhotoviteľom (zmluvným partnerom) 

spoločnosťou M.R.K Agency 
 

Uznesenie č. 517 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  

 

Správu o mimoriadnej kontrole - preskúmanie zákonného postupu mestskej časti vo 

vzťahu k ukončeniu zmluvy so zhotoviteľom (zmluvným partnerom) spoločnosťou 

M.R.K Agency. 

---------- 
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15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 

 

Uznesenie č. 518 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018. 

---------- 

 

17. Uznesenia prijaté v bode Rôzne 

 

17A. Uznesenie č. 519 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh poslankyne 

Eleny Pätoprstej 
 

žiada  
 

doplnenie informačného materiálu o využití všetkých športových zariadení 

a objektov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka o: 

a) Kto materiál menovite spracoval a zodpovedá zaň, 

b) Doplniť výšku investície v eurách zo strany prenajímateľa, 

c) Doplniť legislatívne povinnosti mestskej časti pri správe majetku obce pri 

objektoch, ktoré sú v prenájme. 

---------- 

 

17B. Uznesenie č. 520 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh poslanca Milana 

Vetráka 
 

1.  schvaľuje  
 

zriadenie pracovnej skupiny ako poradného orgánu starostu na riešenie záležitostí 

súvisiacich s tvorbou a vydávaním nového petržalského periodika vrátane možnosti 

navrhnúť starostovi a miestnemu zastupiteľstvu úpravu alebo zrušenie prijatých 

uznesení miestneho zastupiteľstva doteraz v tejto veci prijatých, ktorej členmi budú 

zástupcovia poslaneckých klubov miestneho zastupiteľstva 
 

2. žiada 
 

predsedov poslaneckých klubov, aby nominovali svojich zástupcov do pracovnej 

skupiny zriadenej podľa bodu 1 tohto uznesenia. 

        Termín: 30.6.2018 

---------- 

 

 

 

Vladimír Bajan  

      starosta 

 


