
 

  

 

 

 

 

 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 29. januára 2019 
 

(č. 1 - 18)  

---------- 

 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

 

Uznesenie č. 1 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

---------- 

 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 zo dňa 01.12.2015 o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení VZN č. 2/2017 zo dňa 28.02.2017 

 

Uznesenie č. 2 

 

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. 13/2015 zo  

dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017.  

---------- 
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3. Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska, Bratislava za účelom navýšenia 

kapacít MŠ“ 

 

Uznesenie č. 3 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

a) vznik novej materskej školy formou rekonštrukcie priestorov bývalej budovy ZŠ 

Turnianska a jej následné zaradenie do siete škôl a školských zariadení  MŠVVaŠ SR; 
 

b) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ 

Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“, realizovaného v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl, ktorého ciele sú v súlade s platným  územným  plánom 

hl. mesta SR Bratislava a platným PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka; 
 

c) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo 

výške 18 740,72 EUR, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu; 
 

e) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

4. Návrh na zverenie objektu MŠ Vyšehradská 17, Bratislava do správy Strediska 

služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 

 

Uznesenie č. 4 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

zverenie objektu materskej školy Vyšehradská 17, 851 06 Bratislava, súpis. č. 3035, 

postaveného na pozemku parc. č. 2376, LV 1748 a pozemkov parc. č. 2376, zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 3610 m
2
 a parc. č. 2377, zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 2815 m
2
, zapísaných na LV č. 1748 do správy Strediska služieb školám 

a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31 811 485. 

---------- 
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5. Návrh zámeru zriadiť ZŠ Pankúchova 6, Bratislava ako súčasť budúcej spojenej 

školy - spolupráca s BSK 

 

Uznesenie č. 5 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

Návrh zámeru zriadiť ZŠ Pankúchova 6 ako súčasť budúcej spojenej školy - spolupráca 

s Bratislavským samosprávnym krajom. 

---------- 

 

6. Návrh Zásad hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 6 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

prerušuje   
 

rokovanie k Návrhu Zásad hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti do 

najbližšieho zasadnutia miestnej rady. 

---------- 

 

7. Návrh na zaradenie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 

Petržalka do rád škôl pri ZŠ a MŠ na volebné obdobie 2019-2022 a ďalší delegovaní 

zástupcovia zriaďovateľa 

 

Uznesenie č. 7 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

Návrh na zaradenie poslancov Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava- 

Petržalka do rád škôl pri ZŠ a MŠ na volebné obdobie 2019-2022  -  a ďalší delegovaní 

zástupcovia zriaďovateľa. 

---------- 

 

8. Návrh na  predĺženie  prenájmu  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č. 1209  pre  

Ľuboslavu  Mikulášovú   

 

 

 



 4 

Uznesenie č. 8 

 

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) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov, nájom  pozemku  registra  

„C“ KN  v k. ú. Petržalka,  časť parc. č. 1209  vo výmere 4,08 m
2
, ostatná plocha , LV  

č. 1748  pre  Ľuboslavu  Mikulášovú, Osuského 36, Bratislava, IČO: 11 810 092, za 

účelom využívania pozemku  ako  prístupový  chodník   do prevádzky  kaderníctva  na  

dobu určitú do 31.12.2023, za  cenu 5,20 €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné  nájomné 

21,22 €. 

 Zmluva o nájme nebytových priestorov 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 časti pozemku parc. č. 3073/66 pre Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky 

 

Uznesenie č. 9 

 

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/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  prenájom časti pozemku registra „C“ KN, 

parc. č. 3073/66 v k. ú. Petržalka o výmere 184,00 m
2
 pre žiadateľa Ministerstvo vnútra 

Slovenskej Republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, na dobu určitú  do 

31.12.2020,  za cenu 13,00 €/m
2
/rok, celkovo za 2 392,00 €/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.  

---------- 

 

10. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 2810/2 pre Zuzanu Serinovú 

 

Uznesenie č. 10 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
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 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, prenájom časti pozemku parc. č. 2810/2 

vo výmere 7,20 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1748, 

pre žiadateľa Zuzana Serinová, Lietavská 7, 851 06 Bratislava, IČO: 17429170, za účelom 

užívania pozemku, na ktorom je vybudovaný prístupový chodník a umiestnený stánok typu 

ESSEX za účelom predaja kvetín a viazania vencov v lokalite Jasovská ul.– Turnianska ul. 

v Bratislave-Petržalke, na dobu určitú do 31.12.2023, za cenu:  

a) pre prístupový chodník (k stánku) na 5,20 €/m
2
 ročne (t.j. 5,20 € x 1,20 m2 )  

b) pre zastavanú plochu (pod stánkom) na 77,80 €/m
2
 ročne ( t.j. 77,80 € x 6,00 m2 )  

celkovo 479,19 €/rok, vrátane inflácie za rok 2017. 

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 nebytových priestorov v objekte Fedinovej 18, 

Bratislava pre CRAZY - LAZY s.r.o. 

 

Uznesenie č. 11 

 

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) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov - 

v objekte Fedinovej 18, 851 01 Bratislava, súpisné číslo 1140, s celkovou výmerou 185,65 

m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2930, pre žiadateľa CRAZY - LAZY s.r.o., 

Mandľová 69, 851 10 Bratislava, IČO: 44 750 838, na dobu určitú do 31.12.2013, za cenu 

7 217,08 €/rok.  

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 30 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 nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 1, Bratislava pre  

Súkromnú strednú odbornú školu Johannes Senio Service s.r.o. 

 

Uznesenie č. 12 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schváliť  
 

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

neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov - štyri triedy, dva kabinety, chodba, 

sociálne zariadenia nachádzajúce sa v bloku B1, prízemie o celkovej výmere 412,2 m
2
 

v objekte Základnej školy Lachova 1, 851 03 Bratislava, pre Súkromnú strednú odbornú 

školu Johannes Senio Service, Lachova 1, 851 03 Bratislava, IČO: 30849934, za účelom 

vzdelávania dospelých v súlade s platnou legislatívou na dobu určitú od 01.01.2019 do 

31.07.2019 za cenu 10,00 €/m
2
 /rok,  celkovo za 2 404,50 €.                  

 Zmluva o nájme časti pozemku bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom, zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná ako toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Budatínska 61, 

Bratislava pre  MŠK ISKRA Petržalka, o.z. 

 

Uznesenie č. 13 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neodporúča  
 

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 prenájom nebytových priestorov – šatní, prízemie, trakt B3, 

miestnosť č.125 a č.127, spolu o  výmere 83,8 m
2
 v objekte Základnej školy Budatínska 

61, 851 06 Bratislava pre Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o.z. Údernícka 20, 851 

01 Bratislava, IČO: 00686743, na dobu určitú od 01.02.2019 do 31.12.2023, mimo 

školských prázdnin, za cenu 10,00 €/m
2
 /rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných 

priestorov, celkovo za 1005,60 €/rok. 

---------- 

 

14. Návrh na prenájom nebytových priestorov – školského bazéna v objekte ZŠ 

Budatínska 61, Bratislava pre  Happy Kids o.z. 

 

Uznesenie č. 14 

 

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 prenájom nebytových priestorov – školského bazéna v objekte 
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Základnej školy Budatínska 61, 851 06 Bratislava pre Happy Kids o.z., Nevädzova 5, 821 

01 Bratislava, IČO: 42151783 za účelom plaveckého výcviku detí na dobu určitú od 

04.02.2019 do 27.06.2019, 3 dni v týždni (utorok, streda, štvrtok) v čase od 17.00hod. do 

19.00 hod., mimo školských prázdnin, za cenu 10,00 €/hod. 

 Zmluva o nájme časti pozemku bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

15. Návrh na prenájom dvoch častí pozemku parc. č. 1466  pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov na Starhradskej 2 – 4, Bratislava v zastúpení Bytový podnik 

Petržalka, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 15 

 

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, prenájom dvoch časti pozemku registra 

„C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č.1466 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11,536 m
2
 

a 6,874 m
2
, zapísaného na  LV 1748, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytových domov Starhradská 2-4 v zastúpení  Bytového podniku Petržalka s.r.o., na dobu 

určitú do 31.12.2023 za cenu 0,50 €/m
2
/rok,  čo prestavuje ročne sumu 9,21 €. 

 Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do  60 dní po schválení uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva  v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie  stratí  platnosť. 

---------- 

 

16. Návrh  na  prenájom  pozemkov  v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 a parc. č. 5394/2  

pre spoločnosť  VODOTIKA-MG, spol. s r.o.   

 

Starosta stiahol materiál z rokovania. 

---------- 

 

17. Návrh na rozšírenie prenájmu časti pozemku parc. č. 1494  pre Haruna Eleziho 

 

Uznesenie č. 16 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
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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.1494/2 o výmere 15,84 m2  – zastavaná plocha a nádvorie,  LV 

1784, pre žiadateľa Haruna Eleziho, Roľnícka 9254/53, 831 07 Bratislava-Vajnory,  

IČO: 40 031489,  na dobu určitú do 31.12.2023 za cenu 77,80 €/m2/rok,  čo prestavuje 

ročne sumu 1 232,35 €. 

 Zmluva o nájme časti pozemku bude nájomcom 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.  

---------- 

 

18. Návrh na obstaranie a spracovanie urbanistickej štúdie „Sad Janka Kráľa“ 

 

Starosta stiahol materiál z rokovania. 

---------- 

 

19. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za IV. štvrťrok 2018 

 

Uznesenie č. 17 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

zobrať na vedomie  

 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2018. 

---------- 

 

20. Návrh na zvolanie 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

Uznesenie č. 18 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

zvolanie 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 

05. 02. 2019 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

 

 

 

         Ing. Ján Hrčka 

               Starosta 


