
 

  

 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka 

  

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo 25. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 19.06.2018 

 

Prítomní:    Mgr. Ján Bučan – 1. zástupca starostu 

   Mgr., Ing. Michal Radosa – zástupca starostu 

   Mgr. Ivana Antošová – členka rady 

   Anna Dyttertová- členka rady 

   Mgr. Vladimír Dolinay- člen rady 

   JUDr., Mgr.Vladimír Gallo PhD.- člen rady 

   Ing. Ján Karman – člen rady 

   Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá – členka rady 

   Ing. Pavel Šesták – člen rady 

   Mgr. Ivan Uhlár – člen rady 

Ospravedlnený:  Vladimír Bajan – starosta  

 

Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik – prednosta MÚ 

   Stanislav Fiala – miestny kontrolór 

   Ing. Peter Janičina – vedúci kancelárie starostu 

   PhDr. Denisa Paulenová – vedúca odd. organizačných vecí 

   Mgr. Michaela Kochanská – odd. organizačných vecí 

JUDr. Lenka Danko – vedúca právneho oddelenia 

Mgr. Alena Halčáková – vedúca odd. sociálnych vecí 

Soňa Chanečková – riaditeľka Strediska soc. služieb Petržalka 

Mgr. Veronika Redechová- vedúca odd. OŠaŠ  

      ---------- 

Začiatok rokovania: 9:11 hod. 

Rokovanie viedol na základe písomného poverenia prvý zástupca starostu Bučan, privítal 

prítomných na rokovaní miestnej rady.  

 

Schválenie programu rokovania: 

Diskusia: 

p. Radosa - navrhol do programu rokovania zaradiť materiál: Príprava zavedenia 

rezidenčného parkovacieho systému na území MČ ako bod č. 13. 

p. Pätoprstá – pripomenula navrhované uznesenie, na základe ktorého, kým nie je 

schválený plánom zóny okolo Chorvátskeho ramena navrhovala nepredkladať 

žiadosti o predaj.  

Prednosta - starosta nemôže nepredložiť žiadosti o odpredaj. 

 

Hlasovanie o zaradení nového bodu č. 13: za 10, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – návrh 

bol schválený. 
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Hlasovanie o programe ako celku: za 10, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program 

rokovania bol schválený. 

---------- 

 

Voľba overovateľov zápisnice:  Anna Dyttertová, 

     Ján Karman 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 05. 2018 

 

Prednosta uviedol materiál. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržali sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 405 

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 31. 05. 2018. 

--------- 

 

2. 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 

 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bol prizvaná pani Mgr. Alena Halčáková – vedúca odd. sociálnych vecí 

a pani Soňa Chanečková – riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 406 

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 č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb 

a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka. 

---------- 

 



 3 

3. Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte  

ZŠ Dudova 2, Bratislava pre OZ CHARLIE dance studio 

 

Prednosta uviedol materiál.  

 

Diskusia: 

p. Uhlár – informoval, že komisia SMM odporúča prenájom na 20 rokov, 

p. Pätoprstá – podporila tento návrh,  

p. Fiala – odporučil údaje z dôvodovej správy premietnuť do uznesenia alebo do 

zmluvy - nech sú dopísané aj platby za energie, dať do zmluvy, že ZŠ 

môže využívať tieto priestory v dopoludňajších hodinách, 

prednosta - v zmluve to bude, 

p. Radosa – termín investovania 50 tis. € -  dokedy, do 5 rokov? 

p. Uhlár – navrhol 2 roky ako dobu na preinvestovanie 50 tis. €. 

p. Bučan - odporúča nájom na 20 rokov do roka 2038, 

 

 Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 407 

 

     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 priestorov nefunkčného školského bazéna 

o výmere 200 m
2 

v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, 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,-€ na dobu 

určitú od 01.07.2018 do 30.06 2038, za cenu 1,00 €/m
2
/ rok, celkovo za 200,- €/rok. 

 Zmluva o nájme pozemku bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí 

platnosť.  

---------- 

    

4. 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. 

 

Prednosta uviedol materiál.  

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá - zámer skupiny obyvateľov je zmena územného plánu na sadové 

úpravy, petícia nechať verejný priestor, nedôveryhodný záujemca, 

p. Uhlár - súhlasí s p. Pätoprstou, navrhuje vysoký nájom na 5 rokov, nezahlasuje 

za, 

p. Radosa - neriskoval by, neverí mu, je tam aj umiestnenie nejakej prevádzky, 

p. Šesták - komisia SMM bola proti prenájmu, 

p. Pätoprstá - komisia životného prostredia bola proti, aj jej poslanecký klub, 

 



 4 

Hlasovanie: za 0, proti 8, zdržali sa 2 – návrh nebol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 408 

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) zák. 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. 
---------- 

 

5. Program: „Naučiť lepšie, odmeniť viac pre školský rok 2018/2019“ 

 

Pán zástupca starostu Michal Radosa uviedol materiál. 
 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 409 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

súhlasí  

s pokračovaním projektu  

Program: „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ v školskom roku  2018/2019. 

---------- 
 

6. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí  

v súkromných materských školách  

 

Pán zástupca starostu Michal Radosa uviedol materiál. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 410  

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

    odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

a) výzvu na Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách; 
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b) pre školský rok 2018/2019 poskytovanie nenávratného finančného príspevku na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách maximálne pre 40  
žiadateľov. 

--------- 

 

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

Petržalka na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

 

Prednosta uviedol materiál.  

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 411  

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

    odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

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. 

---------- 

 

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

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

 

Prednosta uviedol materiál. 

 

Diskusia: 

p. Radosa - nech sú doplnené navrhované počty poslancov do materiálu, 

kompetencie samosprávy 68 %, neznižovať počet poslancov,  

p. Bučan - mandátová komisia súhlasila s materiálom. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 412 

     Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

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 mestskej časti Bratislava-Petržalka v 6 volebných 

obvodoch.  

---------- 

 

9. Voľba prísediacej Okresného súdu Bratislava V 

 

Prednosta uviedol materiál, upozornil, že do MZ môže byť doplnený ešte jeden 

záujemca. 
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Diskusia: 

p. Pätoprstá – navrhla zriadiť komisiu na posúdenie, preverenie o koho sa jedná, 

prednosta – prísediacich súdu nemôžeme preverovať, nemusíme im dať ani jedného 

človeka, ale tým pádom porušujeme zákon, 

p. Uhlár - nikto nevie kedy kde kam sa môže prihlásiť, študenti by mali záujem, vie 

o tom, 

prednosta - je ich stále málo, treba sa obrátiť na p. Paulenovú, tá má zoznamy ľudí,  

p. Šesták - pred niekoľkými mesiacmi aj starosta kritizoval systém,  

p. Pätoprstá - p. Vetrák spomínal, že dá nejaký návrh ohľadne výberového konania, 

p. Radosa - navrhol, nech sa to predkladá raz štvrťročne, nie každý mesiac, treba 

poslať pánovi predsedovi súdu list. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1– návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 413 

                   Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zvoliť  

p. Zlatu Schniererovú, bytom Bratislava V za prísediacu Okresného súdu Bratislava 

V na obdobie rokov 2018 – 2021. 
      ---------- 

 

10. Informácia o aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej 

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

službách od 1.1. 2018 

 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bol prizvaná pani Mgr. Alena Halčáková – vedúca odd. sociálnych vecí. 

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá – ocenila kvalitu spracovania materiálu. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 414 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-

Petržalka na roky 2018 - 2022.    
      ---------- 

 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Prednosta uviedol materiál. 

K materiálu bola prizvaná Mgr. Veronika Redechová- vedúca odd. OŠaŠ. 

 

Diskusia: 
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p. Pätoprstá - opýtala sa, či sa hľadá riešenie pre mamičku – umiestnenie jej 

dieťaťa s cukrovkou do MŠ? 

p. Redechová - vždy hľadá možné riešenia, 

p. Dolinay - či ZŠ žiadajú ministerstvo školstva o granty z EÚ? 

p. Redechová - reagovala na p. Dolinaya, že ZŠ sa zapájajú do všetkých grantov 

vždy, je to v materiálu uvedené. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 415 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A.  zobrať na vedomie  

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v základných 

školách a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

B.  schváliť  

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 

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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12. Príprava zavedenia rezidenčného parkovacieho systému na území mestskej 

časti 

 

Pán zástupca starostu Michal Radosa uviedol materiál. Poukázal na VZN 

hlavného mesta o parkovaní, zasadnutie Rady Fondu statickej dopravy 18.6.2018, 

lokality pre záchytné parkoviská. Problém je, že dodnes nie je schválené 

prerozdelenie financií medzi mesto a mestské časti. 

 

Diskusia: 

p. Dyttertová - ospravedlnila sa, že musí odísť, ale tento bod má jej podporu, 

p. Bučan – materiál má podporu klubu, s bodom C/ nevidí problém, čo sa týka 

bodu A/ – kedy by malo byť spustené obstarávanie novej PD, čo sa týka 

bodu B/ - je vágny, nie je zadefinovaná prevádzka systému / kamery, 

rampy, čiary/ 

p. Pätoprstá - upresnenie A/- spracovanie zámeru, požiadavka na hlavnom meste 

Bratislava – okamžite, nečakať do septembra, 

p. Radosa - bod C/ – bude to hneď so železnicami riešené,  

p. Šesták - bod C/ – potreba vysporiadania pozemkov pri železničnej stanici v 

Petržalke,  

prednosta - bod B/ – nedá sa robiť ekonomická analýza systému, ktorý neexistuje, 

deľba peňazí mesto x MČ, platby za karty, spôsob prevádzkovania, 

predtým si treba zadefinovať ako si to vôbec predstavujeme,  

p. Radosa - bod A/ – značenie – definované v cestnom zákone, zoznam ulíc v MČ 

Bratislava-Petržalka je prílohou mestského VZN, ponúkol stiahnutie 

písmena B/, ale chce hlasovať o A/ a C/. V písmene C/ – doplniť 

bezodkladne, RFSD – zaoberať sa parkovacími domami sú 2 štúdie – 

aktualizovať, 

p. Pätoprstá - doložiť zápisnicu z rokovania Rady FSD 18.6.2018 + vyhľadávacia 

štúdia ako e-príloha, 

p. Šesták – navrhol ponechať bod B/– v „ľahšej forme“, 

p. Radosa - bude to v zápise z rokovania. 

 

Hlasovanie o bod A/ uznesenia: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o bode B/  uznesenia: za 4, proti 0, zdržali sa 5 – návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o bode C/ uznesenia: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 416 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

prijať uznesenie v znení: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje 

a) 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) súhlas s pozemkami navrhnutými pre vybudovanie záchytných parkovísk na 

území mestskej časti Bratislava- Petržalka uvedenými vo vyhľadávacej štúdii 
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možnosti realizácie záchytných parkovísk a garážových domov spracovanou zo 

strany  hlavného mesta SR Bratislavy navrhuje ich zriadenia záchytného 

parkoviska o existujúci priestor na parkovanie vozidiel pri Divadle Aréna 

a Starom moste  parkovisko,  

- žiada mestské zastupiteľstvo a primátora Hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby tieto pozemky neprenajali, nezaťažili ani nepreviedli tretím  

osobám, a 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. 
---------- 

 

13. Návrh na zvolanie 28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Pán zástupca starostu Michal Radosa uviedol materiál. 

 

Diskusia: 

p. Radosa - jeho bod zaradiť na začiatok, 

p. Uhlár – v návrhu chýba materiál týkajúci sa úpravy rozpočtu, 

prednosta – pri prepočte zistili, že chýba 5 000 €, čo sa dá vykonať rozpočtovým 

opatrením, chýbajú však peniaze na pôžičku pre BPP, do MZ 

pripravíme materiál  

p. Fiala -  požiadal o zaradenie Správy o kontrole zákonnosti postupu okolo 

vypovedania zmluvy a MRK Agency 

p. Pätoprstá - opýtala sa aké bolo stanovisko Redakčnej rady: 

p. Podmajerská - p. Cmorej oslovil redakčnú radu, nemá zatiaľ odpoveď. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie ako celok: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 417 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje s pripomienkami 

zvolanie 28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka na deň 26. 06. 2018 podľa predloženého návrhu. 
      ---------- 

 

14. Rôzne 

 

p. Pätoprstá - opýtala sa, či bude nová súťaž na DK Lúky? 

Prednosta - reagoval, že bude, podľa neho nebude o to veľký záujem, 

p. Radosa – oboznámil prítomných, že sa boli 4 záujemcovia pozrieť, zatiaľ ani 

jeden z nich nepredložil ponuku, 
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Záver: 

Pán Bučan, prvý zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a ukončil 

rokovanie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

Koniec rokovania: 10:26 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Overovateľ zápisu:     _____________________________ 

       Anna Dyttertová 

  

  Overovateľ zápisu:   _____________________________ 

       Ing. Ján Karman 

  

  Zapísala:    _____________________________ 

       Mgr. Michaela Kochanská 

 

 

 

 

 

       _______________________ 

               Vladimír Bajan 

        starosta 


