
 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
zo dňa 19. marca 2019 

 
(č. 19  - 36) 

---------- 
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení 

výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2015  

 

Uznesenie č. 19 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a)  schváliť  

 

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

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 

 

a)  splnomocniť  

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia  
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č. 4/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia 

schváleného dňa 26.03.2019. 

---------- 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 

 

Uznesenie č. 20 

 

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-Petržalkač. 7/2015 

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka po 

zapracovaní pripomienok: 

- Ponechať v bode 4 druhú vetu z pôvodného VZN 

- Upraviť dôvodovú správu 

- Zmena pomeru na 90:10 

- V bode 8, v druhej vete vypustiť „fotokópie účtovných dokladov komplexných 

nákladov na projekt“. 

---------- 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

Uznesenie č. 21 

 

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. 8/2009 zo 

dňa15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia. 

---------- 
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4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou  

 

Uznesenie č. 22 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

prerušuje  

 

rokovanie k materiálu z dôvodu potreby vyhodnotenia a zapracovania pripomienok 

z komisií MZ. 

---------- 

 

5. Návrh Zásad hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 23 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

prerušuje  

 

rokovanie k materiálu z dôvodu potreby vyhodnotenia a zapracovania pripomienok 

poslaneckých klubov 

---------- 

 

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

 

Uznesenie č. 24 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v á l i ť 

 

návrh Zásad hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v zmysle po zapracovaní pripomienok: 

- Upraviť dôvodovú správu o bližšie zdôvodnenie 

- Doplniť čl. 4 o bod 3a) zápisu komisie správy majetku 

- V čl. 4 zlúčiť body d/ a e/ 

---------- 

 

7. Návrh na prenájom pozemkov, parc. č. 5735 a 5734 pre Ladislava Oláha 

 

Uznesenie č. 25 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka 

 

schváliť 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a 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.5735 – zastavané plochy a 5734 – záhrady spolu o výmere  

375,00 m
2
, LV 1, pre žiadateľa Ladislava Oláha, Mlynarovičova 7, 851 03 Bratislava, na 

dobu určitú do 31.12.2023 za cenu 0,50 €/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 187,50 €. 

---------- 

 

8. Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5454 pre Milana Maráka 

CAFE CAPPUCCINO 

 

Uznesenie č. 26 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schváliť  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a 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.5454 o výmere 2,00 m
2 

 – ostatné plochy,  LV 1784, pre žiadateľa 

Milana Maráka, Šustekova 31, 851 04 Bratislava, na dobu určitú do 31.12.2023 za cenu 

48,20 €/m
2
/rok,  čo predstavuje ročne sumu 96,40 €. 

 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.  

---------- 

 

9. Návrh  na prenájom pozemku za účelom zriadenia komunitnej záhrady pre OZ KoZa 

v Háji 

 

Uznesenie č. 27 

 

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) zákona SNR č. 138/1991 

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

KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 982 vo výmere 78,6 m
2
, ostatná plocha, pre žiadateľa, KoZa 

v Háji – občianske združenie, Hrobákova 1638/13, 851 02 Bratislava, IČO 51 641 721, za 

účelom vybudovania komunitnej záhrady za cenu 1,00 €/rok, na dobu určitú do  

31.12 2023. 

Zmluva o spolupráci a užívaní  pozemku bude so žiadateľom podpísaná do 60 dní po 

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

žiadateľom podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.   

---------- 

 

10. Návrh na rozšírenie nájmu nebytových priestorov v objekte DK Zrkadlový Háj pre 

G.MAL s.r.o. 

 

Uznesenie č. 28 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

prerušuje  

 

rokovanie k materiálu. Vedúca odd. nakladania s majetkom bude o rokovaní so 

žiadateľkou informovať o výsledku. 
---------- 

 

11. Návrh na prenájom časti nebytových priestorov v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F 

Bratislava pre občianske združenie V-FIT- športovo-relaxačné centrum pre deti, 

mládež a ženy   

 

Uznesenie č. 29 

 

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.č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  prenájom časti nebytových priestorov č. 27 

v polyfunkčnom objekte na Gercenovej ul.č. 8/F Bratislava o výmere 340,36 m
2
, pre 

občianske združenie V-FIT – športovo-relaxačné centrum pre deti, mládež a ženy, 

Gercenova 8/F, 851 01  Bratislava, IČO 42 180 287 na dobu určitú od 01. 05. 2019 do  

31. 12. 2023. Výška nájomného je stanovená na 5 378,31 €/rok.   

 Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

---------- 
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12. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pod prístupovými chodníkmi a nástupnými 

schodmi do nebytových priestorov 

 

Uznesenie č. 30 

 

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 pozemkov registra 

„C“ KN v k.ú. Petržalka, o celkovej výmere 23,93 m
2
, za cenu 5,20 €/m

2
/ročne, čo 

celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 124,44 €, za účelom užívania pozemkov 

pod prístupovými chodníkmi, nástupnými schodmi do nebytových priestorov na 

prevádzkovanie podnikateľských aktivít na dobu do 31.12.2023 pre nasledovných 

užívateľov: 

 

1. Juraj Cisár, Nám. Hraničiarov 16,851 03 Bratislava, IČO: 46 542 213, časť pozemku 

registra „C“ KN k.ú. Petržalka, parc. č. 1045/1 vo výmere 8,40 m
2
, ostatná plocha, LV 

1748, v lokalite Nám. hraničiarov 14, Bratislava, 

 

2. Janka Bočová, Nám. hraničarov 19, 851 03 Bratislava, IČO: 40 230 406, časť 

pozemku registra „C“ KN k.ú. Petržalka, parc. č. 183/1 vo výmere 2,50 m
2
, ostatná 

plocha, LV 1748, v lokalite  Nám. hraničarov 19, Bratislava, 

 

3. JUKOsoft,s.r.o, Wolkrova 17, 851 01 Bratislava, IČO: 45 508 321, časť pozemku 

registra „C“KN k.ú. Petržalka, parc.č.4394/1 vo výmere 4,43m
2
, zastavaná plocha, 

LV 1748, v lokalite Wolkrova 17, Bratislava, 

 

4. Schwartzová Marta, Fedinova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 40 231 682, časť pozemku 

registra „C“ KN k.ú. Petržalka, parc. č. 3417 vo výmere 2,60 m
2
, zastavaná plocha, 

LV 1748, v lokalite Fedinova 1, Bratislava, 

 

5. LuborSárközi, Šintavská 10,851 01 Bratislava, IČO: 32 183 712, časť pozemku 

registra „C“ KN k.ú. Petržalka, parc. č. 1822 vo výmere 6,00 m
2
, ostatná plocha, LV 

1748, v lokalite Šintavská 10, Bratislava. 

 

 Zmluvy o nájme pozemkov budú podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia  

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomné zmluvy v tejto lehote nebudú 

nájomcami podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.   

---------- 
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13. Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka parc. č.5394/1 a 5394/2 pre 

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

 

Uznesenie č. 31 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

prerušuje  

 

rokovanie k materiálu. V priebehu budúceho týždňa (25. – 29.3.2019) sa uskutoční 

stretnutie zástupcov poslaneckých klubov, MÚ ohľadom ďalšieho postupu, príp. 

zabezpečenia znaleckého  posudku. 

---------- 

 

14. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov a zelene zverených do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka protokolom č. 11 88 0279 12 00 zo dňa 13.04.2012, protokolom 

č. 11 88 0159 04 00 zo dňa 29.03.2004 a protokolom č. 5/92 zo dňa 07.01.1992  

 

Uznesenie č. 32 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

požiadať  starostu, 

 

aby sa obrátil na primátora hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o vysporiadanie 

pozemkov a zelene zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom 

č. 11 88 0279 12 00 zo dňa 13.04.2012, protokolom č. 11 88 0159 04 00 zo dňa 

29.03.2004 a protokolom č. 5/92 zo dňa 07.01.1992. 

---------- 

 

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

 

Uznesenie č. 33 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

odporúča  

 

prerokovať návrh na obstaranie a spracovanie urbanistickej štúdie „Sad Janka Kráľa“ na 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 26. 03. 2019. 

---------- 
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16. Štúdia pešieho pohybu Bratislava-Petržalka, lokalita Dvory 

 

Uznesenie č. 34 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ú h l a s i ť  

 

so štúdiou „Pešieho pohybu, lokalita Dvory“ ako podkladom pre usmerňovanie 

investičného rozvoja mestskej časti. 

---------- 

 

17. Projekt: „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná 

spolupráca miestnych samospráv a základných škôl“ 

 

Uznesenie č. 35 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ú h l a s i ť  

Pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

a) s realizáciou malého projektu „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - 

Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl“ schváleného 

v prípade žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko predloženej v rámci výzvy na 

predkladanie projektov SKHU/WETA/1801 (Fond malých projektov) a evidovanej 

pod registračným číslom SKHU/WETA/1801/4.1/005; 

 

b) s finančnou spôsobilosťou mestskej časti Bratislava-Petržalka v pozícii projektového 

partnera a so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

oprávnených výdavkov projektu vo výške 3 762,50 EUR, čo predstavuje 15% 

spolufinancovanie v rámci celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

c) so zabezpečením dostatočných finančných zdrojov pre úspešnú realizáciu projektu 

a tiež so zabezpečením financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka ako projektového partnera; 

 

d) s podpisom Partnerskej dohody k projektu (druhou zmluvnou stranou je vedúci partner 

- Miestna samospráva XI. obvodu hlavného mesta Budapešť, Újbuda, Maďarsko). 

---------- 
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18. Návrh na zvolanie 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

Uznesenie č. 36 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje  

 

zvolanie 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 

26. 03. 2019 s doplnením predloženého návrhu o: 

- Prerokovanie petície obyvateľov Topoľčianskej ul. proti výstavbe spol. WI Group (p. 

Dolinay) – zaradiť na začiatok rokovania, 

- Správa z kontroly – predkladá miestny kontrolór, 

- Materiál/uznesenie ohľadom Centrálnej rozvojovej osi Petržalka (p. Pätoprstá) – 

zaradiť pred bod Interpelácie, 

- Predloženie informácie prevádzke MŠ v Petržalke v letnom období 2019. 

---------- 

 

 

 

 

         Ing. Ján Hrčka 

              starosta 


