
Z á p i s n i c a 
z rokovania 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 26. marca 2019 

 

 

 

Začiatok rokovania: 09:00 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  

 

Ospravedlnení:   Ø 

 

Otvorenie zasadnutia: 

Zasadnutie otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo mestskej 

časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopné počtom prítomných 27 z počtu 35 poslancov, 

čo predstavuje 77,1 %. Počet poslancov sa v rokovacej sále priebežne menil. 

 

Schválenie programu rokovania: 

Rokovanie o tomto bode otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Upozornil, že pri každom bode sa 

bude vykonávať najskôr prezenčné hlasovanie a až následne sa bude hlasovať o bode 

programu.  

 

Hlasovanie o programe: prítomných 28, za 19, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovali 7 – program 

rokovania bol schválený.  

 

1. Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska“ 

2. 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  

3. 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 

4. 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  

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

Petržalka 

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

s.r.o. 

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

s.r.o. 

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

Bratislava - Petržalka 

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

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

CAFE CAPPUCCINO 

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

záhrady pre OZ KoZa v Háji 
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12. 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 

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

schodmi do nebytových priestorov 

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 

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

16. Štúdia pešieho pohybu Bratislava - Petržalka, lokalita Dvory 

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

spolupráca miestnych samospráv a základných škôl“  

18. 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 

19. Novelizácia Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej 

časti Bratislava – Petržalka 

20. Požiadavky pri správe pozemkov v majetku hlavného mesta SR Bratislava 

definovanom urbanistickou štúdiou Centrálna os Petržalka 

21. Interpelácie 

22. Rôzne 

---------- 

 

Doplnenie programu rokovania: 

 

p. starosta – navrhol zaradiť bod Stanovisko mestskej časti Bratislava - Petržalka 

k urbanistickej štúdii „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ ako bod 4a po 

všetkých VZN a o 11:30 rozprava s obyvateľmi k tomuto bodu 

 

posl. Kačírek – navrhol zaradiť bod Obnovenie funkcie MŠ na Hrobákovej ul., Petržalka 

ako bod 21a 

 

posl. Kačírek – navrhol predradiť bod Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 982 za 

účelom zriadenia komunitnej záhrady pre OZ KoZa v Háji o 10:00 - 11:30 aj s rozpravou 

s obyvateľmi k tomuto bodu 

 

posl. Dragun – navrhol predradiť bod Požiadavky pri správe pozemkov v majetku 

hlavného mesta SR Bratislava definovanom urbanistickou štúdiou Centrálna os 

Petržalka ako bod 4b (p. starosta navrhol spojiť s novým bodom 4a keďže ide o rovnakú 

tému) 

 

posl. Dragun – navrhol predradiť bod 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 ako bod 5a 
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posl. Dragun – navrhol predradiť bod Návrh na obstaranie a spracovanie urbanistickej 

štúdie „Sad Janka Kráľa“ ako bod 5b 

 

posl. Dragun – navrhol zaradiť bod Návrh  na  prenájom  pozemkov v k.ú. Petržalka parc. 

č. 5394/1 a 5394/2 pre spoločnosť  VODOTIKA-MG, spol. s r.o.  ako bod 20a  

 

posl. Dragun – navrhol zaradiť bod Informácia o projekte ropovod Bratislava – Schwechat 

Pipeline ako riadny bod z informačných materiálov bod 20b 

 

 

Hlasovanie o návrhu p. starostu: prezentácia - prítomných 33, za 24, proti 7, zdržal sa 1, 

nehlasoval 1 – nový bod 4a a o 11:30 rozprava s obyvateľmi k tomuto bodu do rokovania boli 

schválené.  

 

Hlasovanie o návrhu posl. Kačíreka: prezentácia - prítomných 33, za 28, proti 0, zdržal sa 2, 

nehlasovali 3 – nový bod 21a do rokovania bol schválený. 

 

Hlasovanie o návrhu posl. Draguna spolu o predradení oboch materiálov: prezentácia - 

prítomných 32, za 14, proti 1, zdržal sa 14, nehlasovali 3 – nový bod 5a a 5b do rokovania 

nebol schválený. 

 

Hlasovanie o návrhu posl. Draguna: prezentácia - prítomných 32, za 12, proti 2, zdržal sa 16, 

nehlasovali 2 – nový bod 20a do  rokovania nebol schválený. 

 

Hlasovanie o návrhu posl. Draguna: prezentácia - prítomných 33, za 8, proti 1, zdržal sa 20, 

nehlasovali 4 – nový bod 20b (resp. 20a) do rokovania nebol schválený. 

 

---------- 

 

Návrhová komisia:  posl. J. Vydra 

   posl. M. Vetrák 

   posl. B. Sepši 

 

Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 33, za 31, proti 0, zdržal 

sa 0, nehlasovali 2 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 

 

 

Overovatelia zápisu: posl. I. Jančoková 

posl. G. Fulová 

 

Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 25, za 25, proti 0, zdržal sa 

0, nehlasoval 0  – overovatelia zápisu boli schválení. 

 

---------- 

 

 

Koniec rokovania:   18:09 hod. 
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Doslovný prepis priebehu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -

Petržalka vrátane hlasovaní tvorí prílohu tejto Zápisnice. 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

       Ing. Ján Hrčka       Ing. Miroslav Štefánik, MBA 

    starosta        prednosta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisu:  ____________________________   

     Mgr. Iveta Jančoková 

 

 

 

 

    ____________________________ 

     Ing. Gabriela Fulová 

 

 

 

 

Pripravila:   ____________________________ 

JUDr. Lenka Danko 

 

 

 

 


