
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Petržalka 
 

zo dňa 26. marca 2019 
 

(č. 37 - 58) 

 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka na svojom 3. zasadnutí 

prerokovali: 

 

1. Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska“ 

2. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 982 za účelom zriadenia komunitnej 

záhrady pre OZ KoZa v Háji 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 VZN č. 4/2013 a VZN č. 3/2015  

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Petržalka  

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

Petržalka v znení VZN č. 7/2017 

5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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  

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava - Petržalka k urbanistickej štúdii „Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ 

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

Petržalka 

8. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, 

s.r.o. 

9. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, 

s.r.o. 
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10. Návrh na voľbu neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Petržalka 

11. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 5735 a 5734 pre Ladislava Oláha 

12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5454 pre Milana Maráka 

CAFE CAPPUCCINO 

13. 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 

14. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pod prístupovými chodníkmi a nástupnými 

schodmi do nebytových priestorov 

15. 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 

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

17. Štúdia pešieho pohybu Bratislava - Petržalka, lokalita Dvory 

18. Projekt: „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná 

spolupráca miestnych samospráv a základných škôl“  

19. Správa o kontrole správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na 

dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka a  pre 

jednotlivé Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava - Petržalka vykonaných v rokoch 2017 a  2018 

Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a Základnými 

školami 

20. Novelizácia Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej 

časti Bratislava - Petržalka 

21. Obnovenie funkcie MŠ na Hrobákovej ul., Petržalka 

22. Interpelácie 

23. Rôzne 

 

Materiály stiahnuté z rokovania: 

 

Požiadavky pri správe pozemkov v majetku hlavného mesta SR Bratislava definovanom 

urbanistickou štúdiou Centrálna os Petržalka.  

 

 

 

1. Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska“ 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 37  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

a)  b e r i  e   n a  v e d o m i e  

 

predloženú správu Petícia proti výstavbe polyfunkčného bytového domu Topoľčianska, 
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b) ž i a d a  starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

aby v prebiehajúcom územnom konaní stavby Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska 

Petržalka Bratislava zohľadnil požiadavky signatárov Petície proti výstavbe Polyfunkčného 

bytového domu Topoľčianska, v súlade s vyjadrením magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo 

17.8.2015, 

 

c) ž i a d a  starostu  

 

o zaslanie žiadosti hlavnému mestu SR o preskúmanie záväzného stanoviska k predmetnému 

zámeru. 

     

---------- 

 

2. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 982 za účelom zriadenia komunitnej 

záhrady pre OZ KoZa v Háji  

 

 

Uznesenie č. 38 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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 51641721,  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.   

 

---------- 

 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 VZN č. 4/2013 a VZN č. 3/2015  

 

 

Uznesenie č. 39 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

a)  s ch v a ľ u j e 
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Všeobecne záväzné 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 

 

b)  s p l n o m o c ň u j e 

 

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 č. 4/2013 

a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia schváleného 

dňa 26.03.2019.  

 

---------- 

 

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Petržalka  

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

Petržalka v znení VZN č. 7/2017 

 

 

Uznesenie č. 40 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e 

 

a) v prípade poskytnutia dotácie do 5.000 € poukazovať dotáciu v plnej výške, 

 

b) všeobecne záväzné nariadenie 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. 

 

---------- 

 

5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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. 41 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e  

 

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

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. 
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decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia. 

 

---------- 

 

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava - Petržalka k urbanistickej štúdii „Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ 

 

 

Uznesenie č. 42  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e  

 

stanovisko mestskej časti Bratislava - Petržalka k urbanistickej štúdii „Riešenie centrálnej 

rozvojovej osi Petržalka“. 

 

                                                                    --------- 

 

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

Petržalka 

 

 

Uznesenie č. 43  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e  

 

návrh Zásad hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Petržalka. 

 

---------- 

 

8. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, 

s.r.o. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 44  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

I.  s c h v a ľ u j e 

 

a) odvolanie členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

 

Ing. Julián Lukáček  

RNDr. Gabriel Gaži 

Ing. Ján Karman  

Mgr. Ivana Antošová 
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b) vymenovanie nových členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

 

Miroslav Dragun           

Adam Sarlós 

MUDr. Iveta Plšeková 

Mgr. Ivan Kezman 

 

II.  ž i a d a  

 

starostu, ako štatutárny orgán jediného spoločníka Bytového podniku Petržalka, s.r.o., aby 

zabezpečil: 

 

a) výmaz odvolaných členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

 

Ing. Julián Lukáček  

RNDr. Gabriel Gaži 

Ing. Ján Karman  

Mgr. Ivana Antošová 

 

b) zápis novo vymenovaných členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

 

Miroslav Dragun           

Adam Sarlós 

MUDr. Iveta Plšeková 

Mgr. Ivan Kezman 

 

                                                                --------------- 

 

9. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, 

s.r.o. 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 45  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

I. s c h v a ľ u j e  

 

a) odvolanie členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

 

Mgr. Ján Bučan  

Ing. Roman Masár 

Mgr. Vladislav Chaloupka 

Miroslav Lažo 

 

b) vymenovanie nových členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

 

Ing. Miroslav Behúl PhD. 

Ing. Gabriela Fulová 
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Bc. Mgr. Jozef Fischer 

Michal Vičan 

 

II.  ž i a d a  

 

starostu, ako štatutárny orgán jediného spoločníka Športových zariadení Petržalky, s.r.o., aby 

zabezpečil: 

 

a) výmaz odvolaných členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

 

Mgr. Ján Bučan  

Ing. Roman Masár 

Mgr. Vladislav Chaloupka 

Miroslav Lažo 

 

b) zápis novo vymenovaných členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

 

Ing. Miroslav Behúl PhD. 

Ing. Gabriela Fulová 

Bc. Mgr. Jozef Fischer 

Michal Vičan 

 

                                                                   ---------- 

 

10. Návrh na voľbu neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Petržalka 

 

 

Uznesenie č. 46  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

a )   n e s c h v a ľ u j e 

 

zmenu Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisií – 

neposlancov v mestskej časti Bratislava - Petržalka (schválené uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 407 zo dňa 12. Decembra 2017 

a v znení uznesenia MZ č. 425 z 23. Januára 2018) nasledovne: 

 

V článku 8, odsek1 

 

Odmena člena komisie – neposlanca za účasť na zasadnutí komisie sa vypočíta ako 8% 

priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, podľa údajov Štatistického 

úradu sa  

 

sa nahrádza: 

 

Odmena člena komisie – neposlanca za účasť na zasadnutí komisie sa určuje vo výške 30 €. 

 

V článku IX, odsek 4 
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Finančné prostriedky na mimoriadne odmeny sa vyčleňujú do výšky 165,96 € ročne na 

jedného člena komisie – neposlanca 

sa nahrádza: 

 

Finančné prostriedky na mimoriadne odmeny sa vyčleňujú do výšky 50 € ročne na jedného 

člena komisie – neposlanca. 

 

b )    n e s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie Daniela Heviera do Komisie kultúry a mládeže  

 

c )   n e s c h v a ľ u j e  

 

Ivanu Antošovú do Komisie sociálnej a bytovej  

 

d )   v o l í  

  

členov neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka 

nasledovne:   

 

Finančná komisia: 

Eduard Demel 

Lenka Jakubčová 

Albín Mráz 

 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov: 

Henrich Haščák 

Michal Pavlík 

Erich Stračina 

 

Komisia investičných činností: 

Viera Bieliková 

Maroš Buberník 

Gabriel Fekete 

Katarína Sklenková 

 

Komisia územného plánu, výstavby a dopravy: 

Alica Hájková 

Boris Hrbáň 

Jozef Chajdiak 

Štefan Wenchich 

Bohumil Kováč 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku: 

Roman Futo 

Ernest Huska 

Ján Kaľavský 

Jakub Kuruc 

Adam Sarlós 
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Komisia sociálna a bytová: 

Ildikó Zórádová 

Eva Surovková 

 

Komisia kultúry a mládeže: 

Michal Černý 

Martin Kleibl 

Marek Kovačič 

Ivan Lučanič 

Andrea Kutlíková 

 

Komisia školská: 

David Běhal 

Michal Horváth 

Viktor Križo 

Katarína Okoličányová 

Milan Polešenský 

Viliam Ovsepian 

 

Komisia športu: 

Stanislav Horínek 

Michal Vičan 

Róbert Vančo 

 

                                                                   ---------- 

 

11. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 5735 a 5734 pre Ladislava Oláha 

 

 

Uznesenie č. 47 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

a )   s c h v a ľ u j e  

 

návrh na doplnok uznesenia MZ na zmenu textu ... na dobu určitú do 31.12.2020 ... 

 

b )   s c h v a ľ u j e  

 

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.5735 – zastavaná plocha a nádvorie a 5734 – záhrada spolu o výmere 

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

dobu určitú do 31.12.2020 za cenu 0,50 €/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 187,50 €. 

 

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.  

 

                                                                   ---------- 
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12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5454 pre Milana Maráka 

CAFE CAPPUCCINO 

 

 

Uznesenie č. 48  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

a )   s c h v a ľ u j e  

 

návrh na doplnok uznesenia MZ na zmenu textu ... na dobu určitú do 31.12.2020 ... 

 

b )   s c h v a ľ u j e  

 

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, parcela č. 5454 o výmere 2,00 m
2
 – ostatná plocha, LV č. 1784, pre žiadateľa 

Milana Maráka Šustekova 31, 851 04 Bratislava, na dobu určitú do 31.12.2020 za cenu 

48,20 €/m2/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.  

 

                                                                   ---------- 

 

13. 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. 49  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e  

 

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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14. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pod prístupovými chodníkmi a nástupnými 

schodmi do nebytových priestorov 

 

 

Uznesenie č. 50  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e  

 

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. Hraničiarov 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. Hraničiarov 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 4,43 m
2
, zastavaná plocha a 

nádvorie, 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 a 

nádvorie, LV 1748, v lokalite Fedinova 1, Bratislava, 

 

5. Lubor Sárközi, 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.  

 

                                                                   ---------- 

 

15. 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. 51  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

ž i a d a   

 

starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka: 

 

a) predložiť na nadchádzajúce rokovanie zastupiteľstva komplexnú informáciu o 

technickom, environmentálnom stave Sadu Janka Kráľa a informáciu o možnostiach 

financovania obnovy Sadu Janka Kráľa z vlastných zdrojov mestskej časti alebo 

externých finančných zdrojov, 

 

b) zabezpečiť dennú kontrolu čistoty Sadu Janka Kráľa zo strany Miestneho úradu a jeho 

zriadených organizácií, 

 

c) predložiť do konania ďalšieho zasadnutia MZ komplexnú informáciu o výbere 

dodávateľa na kosenie a čistenie a údržbu verejných priestranstiev v majetku a správe 

MČ, 

 

d) 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. 

 

                                                                   ---------- 

 

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

 

 

Uznesenie č. 52  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

1. s c h v a ľ u j e  

 

návrh na doplnok uznesenia MZ na zmenu textu ... aby zabezpečil architektonicko-

urbanistickú súťaž na štúdiu predmetnej lokality ... 

 

2.  

a) n e s c h v a ľ u j e                    

                                                                                                                                                                          

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

 

b) ž i a d a  primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 

aby zabezpečil architektonicko-urbanistickú súťaž na štúdiu predmetnej lokality  na základe 

petície občanov „Petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia 

Artmedia späť na šport“, ktorá bola adresovaná Hlavnému mestu SR Bratislava, zastúpeného 

primátorom. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 53  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

s ú h l a s í  

 

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

investičného rozvoja mestskej časti, 

 

b) odporúča štúdiu zaslať na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Sekciu územného 

plánovania a Útvar hlavnej architektky, 

 

c) odporúča štúdiu použiť ako podklad pre spracovanie generelu pešieho pohybu pre 

magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

---------- 

 

18. Projekt: „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná 

spolupráca miestnych samospráv a základných škôl“  

 

 

Uznesenie č. 54  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

s ú h l a s í  

 

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 €, 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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19. Správa o kontrole správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na 

dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka a  pre 

jednotlivé Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava - Petržalka vykonaných v rokoch 2017 a  2018 

Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a Základnými 

školami  

 

 

Uznesenie č. 55  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

b e r i e     n a     v e d o m i e  

 

Správu o kontrole správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku 

potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava - Petržalka a  pre jednotlivé Školské jedálne pri základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka vykonaných v rokoch 2017 

a  2018 Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a Základnými školami. 

 

                                                                   ---------- 

 

20. Novelizácia Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej 

časti Bratislava - Petržalka 

 

 

Uznesenie č. 56  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

novelizáciu Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti 

Bratislava - Petržalka 

 

b) ž i a d a  

 

miestneho kontrolóra o pravidelnú informáciu na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Petržalka o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol. 

 

        T: polročne 

                                                             ------------ 

 

21. Obnovenie funkcie MŠ na Hrobákovej ul., Petržalka 

 

 

Uznesenie č. 57  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 
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a) p o v e r u j e  starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

aby s primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy začal konanie o zverenie objektu bývalej 

materskej školy na Hrobákovej ulici č. 5 do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka, 

 

b) s c h v a ľ u j e 

 

aby starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka s príslušnými oddeleniami pripravil 

podklady s odhadom predpokladaných finančných nákladov na rekonštrukciu materskej 

školy, 

 

c) s c h v a ľ u j e  

 

aby starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka s príslušnými oddeleniami začal spracovávať 

projekt prípravy úpravy budovy na rekonštrukciu materskej školy po jej zverejnení od 

magistrátu, 

 

d) ž i a d a  

 

mestskú časť o individuálne preverenie ďalších možností navrátenia budov MŠ Bratislava - 

Petržalka. 

 

                                                      ------------- 

 

22. Interpelácie 

 

23. Uznesenia prijaté v bode Rôzne 

 

Návrh na vznik pracovnej skupiny na prenájom resp. predaj pozemkov v k.ú. Petržalka  

 

 

Uznesenie č. 58  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka na návrh Miroslava Draguna 

 

n e s c h v a ľ u j e  

 

Návrh na vznik pracovnej skupiny na prenájom resp. predaj pozemkov v k.ú. Petržalka parc.č. 

5394/1 a 5394/2 pre spoločnosť VODOTIKA-MG, spol. s r.o. zloženej z poslancov, ktorí 

budú navrhnutí klubmi a z nezaradených poslancov do 1.4.2019. 

 

 

 

 

 

         Ing. Ján Hrčka 

              starosta 


