
Z á p i s n i c a 
z rokovania zasadnutia Miestnej rady mestskej časti  

Bratislava-Petržalka konanej dňa 14. mája 2019 
 
 
 
Začiatok rokovania: 09:08 hod. 
 
Prítomní:   Ing. Ján Hrčka - starosta 
   Ing. Lýdia Ovečková – 1. zástupkyňa starostu 
   Jana Hrehorová – zástupkyňa starostu 
   Mgr., Ing. Peter Cmorej – člen rady 
   PhDr. Ľudmila Farkašovská – členka rady  
   Mgr. Juraj Kríž, PhD. – člen rady 
   Mgr. Tomáš Palkovič – člen rady 
   Ing. arch. Drahan Petrovič – člen rady 
   Mgr. Pavol Škápik – člen rady (príchod o 10:30 hod.) 
   Ing. Pavel Šesták – člen rady  
   JUDr. Milan Vetrák, PhD – člen rady 
 
Ospravedlnení: Mgr. Vladimír Dolinay – člen rady 

p. Vetrák – meškanie 1,5 hod.  
 
Ďalej boli prítomní: Ing. Peter Šinály – prednosta MÚ 
   Ing. Miroslav Štefánik – zástupca prednostu MÚ 
   Mgr. Ivan Kezman – zástupca prednostu MÚ 
   Stanislav Fiala – miestny kontrolór    
   JUDr. Lenka Danko – vedúca právneho oddelenia 

PhDr. Denisa Paulenová – právne odd., referát organiz.vecí 
   Ing. Mgr. Janka Hokina – právne odd., referát organiz.vecí 

Mgr. Veronika Berner Ďurinová – vedúca odd. ŽP 
Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia 
Mgr. Kvetoslava Biljnjová  odd. sociálnych vecí 
PaedDr. Katarína Brťková – poverená vedením odd. školstva a športu 
Ing. Boris Morvay – odd. projektového riadenia 
Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd. nakladania s majetkom 
Ing. arch. Zuzana Kordošová – vedúca odd. územného rozvoja a dopravy 
Mgr. Radovan Choleva – vedúci odd. komunikácie s verejnosťou 

 
 
Otvorenie zasadnutia: 
Zasadnutie otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Skonštatoval, že Miestna rada mestskej časti 
Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopná počtom prítomných 7 z počtu 9 poslancov.  
 
Schválenie programu rokovania: 
Rokovanie o tomto bode otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Na úvod pripomenul, že dôležitou 
otázkou dnešnej rady je parkovacia politika, ktorá bude riešená medzi 11:00 hod. a 12:00 hod, 
k MMZ (16.05.2019 o 17.00 hod v Cik-Cak Centre). Verejné prerokovanie  parkovacej 
politiky bude 15.05.2019 v DK Zrkadlový Háj. 
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Hlasovanie o programe: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania bol 
schválený.  
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Palkovič a Ing. Šesták  
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

---------- 
 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30.04.2019 
 

Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
schválený.  

 
Záver: Uznesenie č. 37 
 
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 30. 04. 2019. 

---------- 
 
2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

za rok 2018 
 

Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia, ktorý stručne informoval 
o predkladanom návrhu. 
Prednosta Ing. Šinály- vyzdvihol, že ide o podrobný analytický materiál a zároveň 

poďakoval p. Fialovi, miestnemu kontrolórovi za stanovisko. Priaznivou správou je 
aj trend nárastu výdavkov (školstvo). Návrh odporúča schváliť. 

 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 38 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
A.  schvál iť  
1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018 bez výhrad.  
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018 - prebytok  bežného a 

kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 785 915,91 € - zostatok 
finančných operácií vo výške 746 051,66 €.  
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3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2018 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o 
nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2018 v sume 677 982,43 € 
do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 1 107 933,48 €.  

4. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 746 051,66 € znížený o bilanciu 
zábezpek vo výške 14 701,76  € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-
Petržalka v čiastke  731 349,90 €.  

5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 
31.12.2018 – vykázaný zisk vo výške 36 221,03 € ponechať organizácii ako prídel do 
jej Rezervného fondu .  

  
B. potvrdiť   
1. použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti BratislavaPetržalka a 
návratných zdrojov financovania v roku 2018 podľa ich účelu  
  
C. zobrať na vedomie 
odborné stanovisko miestneho kontrolóra.  

 
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 
 

Materiál uviedol prednosta Ing. Šinály - informoval o zmene, ktorá nie je v materiáloch – 
ide o zakúpenie troch osobných automobilov v hodnote 36 000,-€. 
Prizvaný k materiálu bol Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia,  potvrdil, že  
350 000,- € z rezervného fondu bude použitých na MŠ, čo zahŕňa predovšetkým 
rekonštrukciu bytov, školských objektov, rekonštrukcie komunikácií). 
Ing. Štefánik – podrobnejšie finančné operácie sú rozpísané na 64 000,-€ ako aj na  
350 000,-€. 
Starosta Hrčka zdôvodnil činnosti VPS cez vlastnú techniku, ktorú treba zakúpiť. Kosenie 
trávy bolo vysúťažené za nižšiu cenu. 
 
Diskusia: 
Ing. Škápik – žiadal podrobnejší rozpis finančných informácií, informoval sa, či suma  

64 000,- € predstavuje každoročnú splátku. Starosta potvrdil, že áno. 
Ing. Lukáček - potvrdil, že pracuje so súpisom požiadaviek MŠ, komunikácií, pričom 

komisia rozhodla, ktoré sa budú rekonštruovať. 
Ing. Škápika zaujímala informácia, či existuje konkrétna predstava rekonštrukcie 

školníckych bytov na triedy. 
starosta - potvrdil, že dva byty sú už prerobené (Lachova, Bzovícka), vytypovaná je 

prerábka voľného bytu na Röntgenovej, zborovne a práčovne na Turnianskej 
a Lietavskej, pričom náklady na byt predstavujú sumu cca 30 000,-€. 

Ing. Lukáček - požiadal doplniť zmeny do materiálu s tým, že treba uviesť aj autora 
požiadavky. 

prednosta - podotkol, že nie je dostatok peňažných prostriedkov na vytypované priestory. 
Ing. Vydra – hosť- podotkol, že tri vozidlá za 36 000,- € nie sú najlacnejšie. 
prednosta - ozrejmil, že dve z týchto vozidiel sú pre VPS, nakoľko doteraz používali 

súkromné vozidlá. 
starosta - potvrdil, že iba jedno auto bude vyhradené pre MÚ. 
Mgr. Kríž – pri schvaľovaní rozpočtu bola dohoda, že, následne budú realizované priority 

klubov. Otázkou je, aký je stav parkoviska na Dudovej, hokejbalové ihrisko na 
Markovej. 
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prednosta - potvrdil že otvorené je teraz financovanie školstva, so spomenutými zámermi 
sa musí podrobnejšie oboznámiť, aby mohol kompetentne odpovedať, teraz to 
neriešme. 

Mgr. Kríž – budú ešte nejaké úpravy rozpočtu? Vrátime sa k tomu? 
starosta - vyzval k odpovedi  
Ing. Štefánik, zástupca prednostu: Markova: p. Vičan má predstavu, predkladaná úprava 

rieši havarijné stavy, v zozname sú požiadavky na 2 mil. €. Možnosťou je vrátiť 
sa k návrhom na budúcom MZ, projekty nemáme. 

Mgr. Kríž - podotkol, že stav parkoviska na Dudovej je v havarijnom stave.  
Ing. Štefánik - že na opravu pôjde aj z týchto peňazí. 
Mgr. Kríž - pracovné skupiny disponujú veľkou právomocou, preto by malo rozhodovať 

zastupiteľstvo 
p. Hrehorová - potvrdila, že na pracovnej skupine riešili aj opravy na Dudovej, musia ešte 

rozhodnúť o rozsahu úprav. 
prednosta - vysvetlil, že komisie sú iba poradným orgánom MZ. MÚ pripraví materiál, 

ktorý sa dá realizovať aj bez komisie.   
Mgr. Škápik - upozornil, že opravou parkoviska bude zabezpečená aj bezpečnosť detí. 
starosta -  primárne rozhoduje MZ, ale rešpektuje sa aj názor pracovnej skupiny. 

 
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený.  

 
Záver: Uznesenie č. 39 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
s c h v á l i ť   
návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 nasledovne:  

1. zvýšenie príjmových finančných operácií o 350 000 €,  
2. zvýšenie kapitálových výdavkov o 350 000 € z prostriedkov rezervného fondu,  
3. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 64 452 €,  
4. zníženie bežných výdavkov o 64 452 €.  

 ---------- 
 

4.Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN 
č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017 a VZN č. 
6/2018 

 
Materiál uviedol prednosta 
Prizvaná k materiálu bola Mgr. Biljnjová, oddelenie sociálnych vecí 
 
Hlasovalo sa bez disusie. 

 
Hlasovanie o návrhu prítomných 9, za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol 
schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 40 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
A.  schvál iť   
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č ...../2019 z ..... 2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytnutí sociálnych služieb a výške úhrady za 
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 
5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017,  
VZN č. 8/2017 a VZN č. 6/2018. 
B. splnomocniť  
starostu  mestskej časti vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb 
a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 
v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN 5/2015, VZN č. 2/2016, 
VZN č. 6/2017,  VZN č. 8/2017 a VZN č. 6/2018 a VZN schváleného dňa 28.05.2019. 

---------- 
 
5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Materiál uviedol prednosta ide o vypracovanie návrhu, ktorý je reakciou na zmenu zákona. 
Prizvaná bola aj spracovateľka návrhu Mgr. Veronika Berner Ďurinová vedúca oddelenia 
ŽP. 

 
Diskusia: 
Mgr. Škápik vyjadril pripomienku komisie ŽP k § 3 bod 6 (nakladanie s biologickým 

odpadom). 
Mgr. Berner Ďurinová - potvrdila, že táto pripomienka nebola akceptovaná, nakoľko ide 

o daňovú povinnosť a potreba dokladu (o likvidácii biologického odpadu) je 
pre potrebu ukončenia daňovej povinnosti, preto postačuje čestné prehlásenie. 

Ing. Štefánik - podotkol, že VZN nerieši úhyn psa, ale daňovú povinnosť. 
p. Škápik - vysvetlil, že komisia ŽP chcela vypustiť vetu a pridať zákaz svojvoľného 

pochovávania psov na voľnom priestranstve. 
Mgr. Berner Ďurinová potvrdila, že ide o stret dvoch zákonov. 
starosta - podotkol, že zmena sa dá urobiť na MZ. 
 
Hlasovanie o návrhu prítomných 9, za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 41 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schvál iť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie 
upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 
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6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
Úvodné slovo mala Mgr. Berner Ďurinová, vedúca oddelenia ŽP, potvrdila zmenu § 6. 
 
Diskusia: 
p. Fiala - podotkol, že definícia verejného priestoru nie je jednoznačná (2 VZN – psy a 

čistota). 
Mgr. Berner Ďurinová - objasnila potrebu rozdielnej definície pre účely tohto nariadenia, 

čo p. Fiala akceptoval. 
 

Hlasovanie o návrhu prítomných 9, za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol 
schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 42 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schvál iť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo 
dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

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

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní 
dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Petržalka v znení VZN č. 5/2018 

 
Úvodné slovo mala predkladateľka návrhu Ing. Ovečková, ktorá stručne načrtla 
problematiku. 
Prednosta podotkol, že zrejme bude iniciovať zmenu VZN. 
Starosta podotkol, že o rozdeľovaní dotácií rozhoduje MZ na základe dohody klubov, 
podľa vzorca, pričom rovnakým spôsobom by sa malo pristupovať aj k verejným 
financiám. 
Zástupkyňa starostu p. Ovečková následne objasnila spôsob pridelenia celkovej sumy. 

 
Diskusia: 
Mgr., Ing. Cmorej - požaduje zakomponovať klauzulu, že v prípade politickej aktivity, 

musí dotknutý subjekt dotáciu vrátiť. 
PhDr. Farkašovská - sa opýtala, či zmena VZN spočíva len v zastropovaní sumy, alebo aj 

v niečom inom? 
Ing. Ovečková - objasnila názor rozdeliť maximálne 100 000,-€ a všetko nad túto sumu 

dať na obnovu, výstavbu športových ihrísk. 
starosta - úlohou MČ je podľa neho podpora čo najširšieho zapojenia obyvateľov do 

športu. 
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Mgr. Palkovič - oponoval, že vhodná je aj podpora vrcholového športu, predovšetkým pri 
rodinách, ktoré nemajú finančné zdroje, na takéto športovanie. Športoviská 
prioritne budovať z poplatku za rozvoj. 

Mgr. Škápik - ak chcel prednosta chce toto VZN zmeniť, je zbytočné sa teraz baviť 
o stropovaní. 

starosta – 1. štát zmenil hodnotenia športov a  
2.kluby s dotáciou počítajú a budú bojovať o sumu, ktorú si vypočítajú. 

Ing. Štefánik - podotkol, že bude potrebné zmeniť aj prechodné ustanovenia. 
prednosta - oponoval, že vyjadril iba svoj názor, zaujíma ho diskusia s poslancami. 
Mgr. Škápik - trvá na tom, že ak sa bude v budúcnosti meniť VZN, neprijímať tento návrh.  
Mgr. Ing. Cmorej - je za zastropovanie. 

     Ing. Ovečková - skonštatovala, že v komisii športu hlasoval len jeden poslanec, ostatní  
neboli prítomní. Ďalšie slová adresovala p. Petrovičovi – je tu nadštandardná 
podpora nemenovaného klubu; BSC – musia sa vysporiadať s vyúčtovaním. 

Mgr. Palkovič - položil otázku, ako sa prišlo k sume 100 000,- € ako strop? 
starosta - rekonštrukcie spôsobili dlh. 
p. Fiala – správa z kontroly pôjde do MZ. 
Mgr. Kríž – poukázal na nezrovnalosti v počtoch členov klubov, nakoľko on má 1500 a nie 

900 členov. Podľa spomenutého sa rozširuje počet klubov, ktoré čerpajú podľa 
vzorca. Vidí preto možnosť nového VZN viazaného na poplatok za rozvoj, z 
toho plynie nielen podpora športu, ale aj infraštruktúry. 

starosta – potom prijať VZN aj na kultúru, sociálne veci. 
Ing. Ovečková - treba podporiť aj menšie kluby. 

 
Hlasovanie o návrhu prítomných 9, za 8, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 0 – návrh bol 
schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 43 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schvál iť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. 
Decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018. 

---------- 
 
8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 v 

znení VZN č. 7/2017 
 

Úvodné slovo mal prednosta. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 44 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
prerokovať     
poskytnutie dotácií na základe odporúčania odborných komisií: 

 
1. SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ na projekt „ Terénna sociálna služba – prepravná 

služba SČK“  v sume...  
2. OZ Slovenská kanoistika na projekt „ Súťaž Olympijských nádejí“ v sume ...  
3. OZ DOMOV PRE KAŽDÉHO  na projekt „Domov pre každého 2019 – útulok, 

nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny“ v sume ...  
4. OZ Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných 

Slovákov, Na hrádzi 193/67, 851 10 Bratislava na projekt „ Ulice a námestia 
BRATISLAVA – PETRŽALKA LÚKY“  v sume ...  

5. OZ Športový klub polície - oddiel vodného slalomu a zjazdu na projekt „leto 
s kajakom“ v sume... 

6. BE COOL, s.r.o., na projekt „ČSOB Zimná séria, ČSOB Bratislava Marathon, Telekom 
Night Run, dm ženský beh“   v sume... 

7. Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, na 
projekt „Spoločne vytvorme farebný svet“ v sume... 

8. OZ AMAVET  na projekt „Festival vedy a techniky AMAVET 2019“ v sume.... 
9. Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINUS 

v Bratislave na projekt „ We swim to Tokyo – Plávame do Tokia“  v sume... 
10. KOI – rybársky klub nepočujúcich na projekt   na projekt „ Športovo – rybárske 

preteky Feeder, Športovo – rekreačné aktivity“ v sume ...  
11. OZ Petržalčanka na projekt „Ľudová pieseň v srdci Petržalčanky“ v sume ...  
12. OZ Beachvolleyball na projekt „Séria beachvolejbalových turnajov: Beach Draždiak 

Series Summer 2019“ v sume... 
13. Rodičovské združenie Borkáčik , Bohrova 1, 851 01 Bratislava na projekt „Spoločne za 

dobrú vec“ v sume... 
14. OZ SPOLU, Gessayova41, 851 03 Bratislava na projekt „Keramický krúžok (vybavenie 

rehabilitačného strediska keramickou vypaľovacou pecou a hrnčiarskym kruhom“) 
v sume ...  

15. OZ SPOLU, Gessayova41, 851 03 Bratislava na projekt „Rekondičný pobyt pre 8 
klientov s trvalým pobytom v MČ Petržalka“ v sume ...  

16. OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Štúrová 8, 815 72 BHratislava  na 
projekt „Podpora protifašistických aktivít medzi členmi SZPB, obyvateľmi Petržalky a 
osobitne petržalskej školopovinnej mládeže“ v sume ...  

17. TK Dansovia s.r.o., Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava na projekt „Kúpa a inštalácia 
LED osvetlenia, zdravšieho a ekologického osvetlenia pre deti i dospelých v tanečnej 
škole Dansovia, Petržalka“ v sume...  

18. OZ Jeden 23223, Mamateyova 12, 851 04 Bratislava na projekt „ Grand Gala 2016“ 
v sume ...  

19. OZ ULITA , Kopčianska 90, 851 01 Bratislava  na projekt „Preventívne, vzdelávacie, 
poradenské a voľnočasové aktivity KC Kopčany“ v sume... 

20.  OZ Pedál, Holubyho 8, 811 03 Bratislava na projekt „Prestavba bikrosovej dráhy 
v Petržalke na pump track – DUAL LINE“ v sume... 

21. OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šusteková 33, 851 04 Bratislava na projekt 
„Výmena hracieho prvku "Domček so šmýkľavkou" v sume... 
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22. OZ LÚČKA , Bohrova 5, 851 01 Bratislava na projekt „Sústredenie DFS Lúčka“ 
v sume...  

23. OZ LÚČKA , Bohrova 5, 851 01 Bratislava na projekt  „DFS Lúčka na Zi-lan 
International Childrens Folklore and Folkgame Festival“ v sume... 

24. OZ Život v meste, A.Gwerkovej 13, 851 04 Bratislava na projekt „Hravo - zdravo - 
projekt zdravého života pre deti aj zdravotne oslabené deti na ZŠ v Petržalke „ v sume... 

25. OZ Beh si ty, Fadruszova 11, 841 05 Bratislava na projekt „Run Fest Petržalka“ 
v sume...  

26. OZ Presadíme, Mamateyova 9, 851 04 Bratislava na projekt „5.ročník Projektu 
Marsiliius - GIFT „ v sume...  

27. OZ Hájenka, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava na projekt „DFS Hájenka - celoročná 
činnosť 2019“ v sume... 

28. OZ Hájenka, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava na projekt „DFS Hájenka - 
8.medzinárodný detský folklórny festival "Skoči kolo da skočimo" v Podgorici, Čierna 
Hora“ v sume... 

29. OZ Deti na štarte, Žehrianska 4, 851 07 Bratislava na projekt „Detský atletický 
štvorboj s gepardom 3. a 4. Kolo“ v sume... 

30. OZ Stále odborné sympózium, Straková 228/5, 811 01 Bratislava na projekt 
„Celoštátna súťaž v rečníckych prejavoch žiakov ZŠ a SŠ "Mládež a odkaz A. Dubčeka" 
v sume... 

31. OZ Slovakia Karting Club , Jasovská 10, Bratislava na projekt „Majstrovstvá sveta 
motokár Sodi World Series 2019 v Španielsku“ v sume... 

32. OZ Odyseus, Haanova 10, 852 23 Bratislava na projekt „Zabezpečenie dostupnosti 
služieb terénnej sociálnej práce a harm reduction služieb“ v sume...  

33. OZ Vagus, Račianska 78, 831 02 Bratislava na projekt „Streetwork (zabezpečenie a 
podporenie chodu projektu)“ v sume... 

34. OZ Mladé talenty Slovenska, Romanova 27, 85102 Bratislava na projekt „Podpora 
talentovaného tanečného páru Patrik Buda a Silvia Budová z Petržalky“ v sume... 

35. OZ Slovenská federácia ICE CROSS, Jasovská 39, 85107 Bratislava na projekt 
„Svetový šampionát Red Bull Crashed Ice pre dvoch jazdcov na troch pretekoch“ 
v sume... 

36. OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 Bratislava na projekt „Domov na pol ceste 
(prevádzka)“ v sume...  

37. Rodičovské združenie pri MŠ Lachova 31, 851 03 Bratislava na projekt „Hracie prvky 
v Areáli dvora pri MŠ Lachova 31“ v sume...  

38. FO Roman Rybár, Furdekova 10, 851 03 Bratislava na projekt „"Petržalský festival" 
v sume... 

39. OZ KASPIAN , Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava na projekt "Pod strechou v 
KASPIAN-e" v sume... 

40. OZ Poradenské Centrum Nádej, Mokrohájska 3, 841 04 Bratislava na projekt 
„Obnova interiérového zariadenia utajeného ubytovania“ v sume... 

41. OZ POLENO , Rovniankova 3, 851 02 Bratislava na projekt „Letenky pre súbor Poleno 
do Machačkaly a späť (medzinárodný festival folklóru a tradičnej kultúry Highlanders)“ 
v sume... 

42. OZ Tenisová škola Petržalka, Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava na projekt 
„Pravidelný šport deťom a mládeži“ v sume... 

43. OZ Bratislavský chlapčenský zbor, Gerulatská 2, 851 10 Bratislava na projekt „Letná 
hudobná škola pre chlapcov“ v sume... 

44. OZ Slovenská Triatlonová Akadémia, Zadunajská 27, 851 0 1Bratislava na projekt 
„PRESSBURG TRIATHLON 2019“ v sume...  
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45. DEPAUL SLOVENSKO n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava na projekt 
„Zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova“ v sume... 

46. OZ Múzeum Petržalského opevnenia, Belinského 7, 851 01 Bratislava na projekt 
„Múzeum petržalského opevnenia v bunkri B-S 4 Lány“ v sume... 

47. OZ Športová škola karate, Tupolevova 20,. 851 01 Bratislava na projekt 
„Modernizácia posilňovne“ v sume... 

48. OZ Materské centrum BUDATKO , Holíčska 30, 851 05 Bratislava na projekt 
„Praktickejšie, hravejšie BUDATKO v pohybe“ v sume... 

49. OZ Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35 na projekt „Revitalizácia areálu MŠ 
Ševčenkova 35 - Telocvičňa - V zdravom tele zdravý duch“ v sume... 

50. OZ krasy terasy, Jankolova 2, 851 04 Bratislava na projekt „Terasy 2025 ( podujatie 
zamerané na otvorenie diskusie o petržalských terasách pri bytových domoch)“ 
v sume... 

51. OZ JOKERIT , Smolenická 12, 851 05 Bratislava na projekt „Výchova mládeže formou 
hokejbalu a účasť tímov Jokerit Petržalka na organizovaných súťažiach v roku 2019“ 
v sume... 

52. OZ DOMKA  - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova, 
Mamateyova 4, 851 04 Bratislava na projekt "Darujem čas mladým" - 6 táborových 
podujatí, v sume... 

---------- 
 
9. Zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti pri MZ 
 

Úvodné slovo dostal predkladateľ návrhu Mgr. Kríž. 
 
Diskusia: 
JUDr. Vetrák - či sú popísané kompetencie komisií.  
PhDr. Paulenová - potvrdila, že nie je samostatný dokument, ktorý by upravoval, popisoval 

náplne činností komisií. 
prednosta – nepozná Organizačný poriadok miestneho zastupiteľstva. 
JUDr. Vetrák - pokladá vytvorenie takéhoto dokumentu za dôležité, lebo nefunkčný MÚ 

spôsobuje nefunkčné zasadnutie komisie. 
Ing. arch. Petrovič - oponoval, že dlhotrvajúce komisie sú výsledkom toho, že sa na nich 

riešia nesúvisiace činnosti. 
Starosta skonštatoval, že rokovania sú vecou dohody. 

 
Hlasovanie o návrhu prítomných 10, za 7, proti 0, zdržal sa 3, nehlasovali 0 – návrh bol 
schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 45 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
A. schváliť zriadenie novej komisie pre dopravu, mobilitu a bezbariérovosť,  
B. schváliť Náplň činnosti komisie pre dopravu mobilitu a bezbariérovosť. 

---------- 
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10. Parkovacia politika 
10A. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy – parkovacia politika  
10B. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti so 
zriadením nízkoemisnej zóny 

10C. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel  

 

Materiál uviedla Ing. arch. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy. 
Stanoviská mestskej časti boli na rokovanie rady predložené pôvodne ako informačný 
materiál. 
Poslanec p.Vetrák rozdal doplnené a upravené stanovisko. 
p. Kordošová – je tu snaha o zapracovanie kompetencie MČ na riadenie regulácie do 
31.12.2019. 
Starosta vyzval na podanie pripomienok. 
 
Diskusia: 
Mgr. Palkovič - navrhol pri pochybnostiach obrátiť sa na Trenčín. 
Ing. arch. Kordošová – na základe výsledkov verejného prerokovania 13.5.2019 volala na 

magistrát ohľadne parkovacej karty a zistila, že by mala byť aj bonusová karta na 
ďalšie miesto. 

JUDr. Vetrák - spracoval názory a pripomienky z poslaneckých klubov. Otázkou zostáva, 
prečo podklady poslanci dostali na vyjadrenie tak neskoro? Na MČ je to od 18.04.2019! 

Predniesol pripomienky a stručne zdôvodnil klady a zápory návrhov: 
1. Nízkoemisné zóny – na základe podkladov, 
2. parkovacia politika: 

1. bod bez zmeny, 
2. prerozdelenie 15%, 
3. údržba tam nie je, 
4. ostatné názory (22 bodov). 

Mgr., Ing. Cmorej - sa informoval, akým spôsobom sa bude na MZ o pozmeňovacích 
návrhoch hlasovať? S niektorými návrhmi má problém, napríklad ceny 
parkovného sú neprimerane vysoké, teda ich nepodporí. Ako bude fungovať 
parkovacia karta pre návštevu? Treba objasniť aj iné stanoviská. Nie je mu 
jasné, koho pripomienky to sú? 

JUDr. Vetrák – konkrétne si nepamätá, ide o konsenzus zo včerajšieho stretnutia 
pracovných skupín. 

Starosta - sa zaoberal otázkou nízkoemisných zón – ak je to problém, treba to riešiť, ak 
nie, ide len o imidž. Pri dočasnom parkovaní preferuje prerozdelenie. 
Problém je 15% parkovného, ktoré si ponechá MČ, keďže napr. MČ 
Petržalka je najväčšia, mala by si ponechať 50%. Netreba ustupovať Starému 
Mestu, ktoré žiada výhody. 

Prednosta - podotkol, že značná časť pripomienok nebude v MZ akceptovaná. 
p. Cmorej – ak si v stanovisku prijmeme hlúposti, tak nebude akceptované nič! 
Ing. Ovečková - preferuje hlasovať o každom bode zvlášť. 
Mgr. Palkovič – vznikne chaos, nesúhlasí napr. s 8 bodom, s návrhom zón na MČ. Ide 

o mestskú politiku, mesto má teda hlavné slovo. 
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Starosta - parkovacia politika sa má zaviesť pre občanov žijúcich mimo Bratislavy a až 
následne pre Bratislavčanov. 

p. Fiala vníma percentuálne rozdelenie poplatkov ako kompromis. Treba brať do úvahy aj 
výnosy z pokút, ktoré nie sú zanedbateľné a opätovne navrhnúť ich pomer 
delenia, žiadal to zapracovať do návrhov. 

Mgr., Ing. Cmorej – legislatívno-technické zmeny treba zapracovať spoločne do jedného 
bodu. Požaduje predkladateľa o uvedenie bodu pred samotným hlasovaním. 

JUDr. Vetrák zavedenie pripomienok podľa VZN. Teraz je nedobudovaný nosný 
dopravný systém, ako aj záchytné parkoviská. 

Ing. arch. Petrovič – odporúča ísť podľa Trenčína. Treba sa dohodnúť s mestom na 
kompromise, nepodávať návrh na prokuratúru. 

RNDr. Farkašovská zachytila v tlači iný pomer rozdelenia poplatkov, 70:30? 
Mgr. Škápik to nepovažuje za rozhodujúce. 
RNDr. Farkašovská – prečo 8 hodín zadarmo? 
JUDr. Vetrák – návrh vyplynul z diskusie. 
Mgr. Škápik -  návrh poslanca Vetráka diskriminuje občanov, ktorí využívajú MHD. 

 
Hlasovanie o návrhu JUDr. Vetráka: 
a) parkovacia politika prítomných 8, za 7, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 46 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh člena rady M. Vetráka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka   
schvál iť  
súhlasné stanovisko návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
s pripomienkami: 

Po  posúdení  predloženého návrhu a prerokovania v  Miestnom  zastupiteľstve  mestskej  
časti Bratislava - Petržalka dňa 16. mája 2019 Vám mestská časť Bratislava - Petržalka 
dáva nasledovné stanovisko:   

s ú h l a s í  
s návrhom dodatku Štatútu, ktorým sa dopĺňa Čl. 91 ods. 4 Štatútu, týkajúci sa rozdelenia 
príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch MK I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť 
s nasledovnými pripomienkami: 

1. Požadujeme doplniť Čl. 74 Štatútu písmenom z) takto: 
Mestská časť podľa osobitného predpisu: 
z) do času zapojenia sa do systému dočasného parkovania na území hlavného mesta 
prevádzkuje pakovacie miesta na úsekoch miestnych komunikácií I. - IV. triedy určených 
vo VZN hlavného mesta SR Bratislavy č..../2019 zo dňa....2019 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel podľa ustanovení tohto nariadenia. 

2. Požadujeme zmeniť a doplniť Čl. 91 nový odsek 4 Štatútu takto: 
Slová „príslušnú mestskú časť“ sa nahrádzajú slovami „príslušné mestské časti“ a druhá 
zarážka znie: 
„ - 85% pre Bratislavu a 15% pre príslušné mestské časti z ostatných výnosov úhrad za 
dočasné parkovanie, a to tak, že 50% z týchto výnosov pre mestské časti z úhrad od 
obyvateľov sa rozdelí v prospech mestskej časti, v ktorej boli tieto úhrady zaplatené, 
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a 50% pomerne v prospech tých mestských častí, ktorých obyvatelia, ktorí majú na jej 
území trvalý pobyt, tieto úhrady zaplatili.“. 

---------- 
 
Hlasovanie o návrhu JUDr. Vetráka: 
b) Nízkoemisné zóny prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – schválený. 

       
Záver: Uznesenie č. 47 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh člena rady M. Vetráka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka   
schvál iť  
súhlasné stanovisko návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci 
vymedzenia pôsobnosti mestskej časti so zriadením nízkoemisnej zóny s pripomienkou: 
 
Po posúdení  predloženého návrhu a prerokovania v Miestnom  zastupiteľstve mestskej  
časti Bratislava - Petržalka dňa 16. mája 2019 Vám mestská časť Bratislava - Petržalka 
dáva nasledovné stanovisko:   

s ú h l a s í  
s návrhom dodatku Štatútu, ktorým sa v Čl. 69 dopĺňa nový odsek 4 týkajúci sa 
vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny podľa 
§ 9 ods. 10 zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší s nasledovnou pripomienkou: 
- požadujeme nadobudnutie účinnosti tohto dodatku Štatútu podmieniť vypracovaním 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy a jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, akým spôsobom 
a v akom rozsahu sa emisie cestných motorových vozidiel podieľajú na znečistení 
ovzdušia v hlavnom meste SR Bratislavy a ktorých mestských častí a ich jednotlivých 
zón na účely zavedenia parkovacej politiky a v akom rozsahu sa toto znečistenie týka. 

---------- 
 
c) dočasné parkovanie motorových vozidiel prítomných 8, za 4, proti 2, zdržal sa 2, 
nehlasovali 0 - MR neodporúča. 

 
d) Hlasovanie o pôvodnom, informatívnom návrhu MČ, prítomných 8, za 4, proti 0, 

zdržali sa 4, nehlasovali 0 – návrh nebol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 48 
Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
neodporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka   
schvál iť  
súhlasné stanovisko mestskej časti Bratislava- Petržalka s návrhom VZN hlavného 
mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

---------- 
 

11. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 

 
Bez úvodného slova. 
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Diskusia: 
JUDr. Vetrák mal nasledovné pripomeky: 

1. Pri podmienkach nájmu navrhuje zvážiť schvaľovanie cez MZ – čl. 6 bod.9, 
2. Ohľadom právomoci MZ – bod l – navrhuje určiť aj iné možné zmluvy nad 40 000,-€, 
3. Navrhuje schvaľovanie požiadaviek našich organizácií so súhlasom MÚ. 
 
Záver: 
Prednosta stiahol materiál z rokovania 

---------- 
 

12. Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 a 5394/2 pre 
spoločnosť VODOTIKA-MG, spol. s r.o.  

 
Úvodné slovo predniesol starosta. 
K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Diskusia: 
Ing. arch. Petrovič - na poslednom stretnutí riešili dom na Šustekovej, má prísľub úpravy, 

rovnako ako na Bosákovej. Privítal by väčšiu medializáciu. Vidí jeden problém 
– že nie je informácia, že ak budovu skolaudujú skôr, že doplatia finančný 
rozdiel (prenájom je na 5 rokov). Je k nahliadnutiu výstup z komisie? 
Odpoveďou bolo, že aktuálne sa o tom nerokovalo. 

 
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 49 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka   
schvál iť  
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 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, parc. č. 5394/1 vo výmere 627,1 m², ostatná plocha a parc. č. 
5394/2 vo výmere 72 m², ostatná plocha, spolu o výmere 699,1 m², LV č 2644 pre 
žiadateľa VODOTIKA-MG, spol. s r.o., 851 04 Bratislava, IČO: 35 761 806, za účelom 
vybudovania technickej infraštruktúry, komunikácie – vozovky na ploche 202,7 m², 
parkovacie stojiská na ploche 124,3 m², kontajnerové stojiská – 19,3 m², chodníky – 
zámková dlažba na ploche 255,1 m²  a zelene na ploche 97,7 m² k stavbe „Polyfunkčný  
dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.b. etapa,“ za cenu 19,00 €/m²/rok, čo predstavuje 
celkové ročné nájomné 13 282,90 €, na dobu určitú do 31. 12. 2023. 

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.  

---------- 
13. Návrh na rozšírenie nájmu nebytových priestorov v objekte DK Zrkadlový Háj, 

Bratislava pre G.MAL s.r.o.  
 

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
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Diskusia: 
Ing. Ovečková - informovala, o maili od p. Gubovskej. Žiadateľka nechce mať letnú 

terasu. 
Mgr. Broszová - o tejto informácii nevie. 
Ing. Štefánik - potvrdil spoločné stretnutie so žiadateľkou, ktorá na ňom s letnou terasou 

súhlasila, nie so zaujatím verejného priestranstva. 
Prednosta – aktuálnou otázkou je cena za prenájom bez terasy. Mohla by potom požiadať 

o zaujatie. 
Mgr. Škápik - sa informoval na výpočet sumy. 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 5, proti 0, zdržal sa 3, nehlasovali 0 – návrh nebol 
schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 50 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
neodporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka   
schvál iť  

v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov 
1/ kaviareň  o výmere 41 m2  za cenu 91,00 Eur m2/rok v mesiacoch september až jún,  

celkovo za 3109,00 Eur 
2/ kaviareň o výmere 41 m2  za cenu 6,00 Eur/m2/rok v mesiacoch júl a august celkovo 

za 41,00 Eur 
3/ foyer – kaviarenské sedenie o výmere 35 m2 za cenu 34,30 Eur m2/rok, v mesiacoch 

september až jún celkovo za 1000,40 Eur 
4/ foyer – kaviarenské sedenie o výmere 35 m2 za cenu 6,00 Eur/m2/rok v mesiacoch 

júl a august celkovo za 35,00 Eur 
5/ sklad o výmere 2,85 m2 za cenu 17,10 Eur/m2/rok, v mesiacoch september až jún 

celkovo za 40,60 Eur 
6/ letná terasa o výmere 6 m2 za cenu 26,00 Eur/m2/rok celkovo za 156,00 Eur 
nachádzajúcich sa v  objekte Domu kultúry Zrkadlový háj  súp.č.3690 na pozemku 
parc.č.1406/20 v k.ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 3837,  pre G.MAL s.r.o., Beňadická 
7, 851 05 Bratislava, IČO: 47803282 

--------- 
 
14. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 pre 

Gavia s.r.o. 
 

K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 51 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
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Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
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  
v  k.ú. Petržalka, časť parc. registra „C“ KN, parc. č. 2844/1 o výmere  104 m2, ostatná 
plocha, pre spoločnosť Gavia, s.r.o., Kremnická 18, 851 01 Bratislava, IČO: 46 534 229, 
za cenu 1,- €/m2/ rok, celkovo za sumu 104,- €/rok, na dobu do 31.12.2023. 

Zmluva o nájme pozemku 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. 

---------- 
15. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 4287 pre Ing. Jozefa Škaláka a Ing. 

Veroniku Škalákovú 
 
Materiál uviedol prednosta, ktorý navrhuje predaj pozemku, ak magistrát nemá oň záujem 
– podľa znaleckého posudku. 
K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom,  

 
Diskusia: 
p. Škápik - komisia požaduje zdôvodnenie, prečo je riešený prenájom záhrady, keď ide 

o bazén. 
p. Broszová - potvrdila, že skutkový stav preverovaný bol, ide o rozkúskované pozemky, 
s nefunkčným bazénom, starým 20 rokov. 
Starosta -  žiadal zaujať stanovisko, či pozemok predať, alebo prenajať. 
Prednosta - odporučil stiahnuť z rokovania. 
Starosta navrhol prenajať pozemok do 31.12.2019 a dovtedy rozhodnúť, čo ďalej – 
zmena termínu v uznesení: do 31.12.2019 

 
Hlasovanie o návrhu prítomných 9, za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol 
schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 52 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
neodporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka   
schvál iť  
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 pozemku registra 
„C“ KN v  k. ú. Petržalka, parc. č. 4287 vo výmere 365 m2, záhrada, pre Ing. Jozefa 
Škaláka a Ing. Veroniku Škalákovú, Levočská 13, Bratislava, za cenu  
0,50 €/m2/rok, celkovo výška nájmu predstavuje sumu 182,50 € na dobu určitú do 
31.12.2019  

Zmluva o nájme pozemku 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 predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 2843/47 pre Martina Majora  
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K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 53 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
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. 2843/47 vo výmere 41,5 m2, ostatná plocha, 
pre Martina Majora, Furdekova 9, Bratislava, IČO: 41 332 849, za cenu  
77,80 €/m2/rok pod stánkom (17,5 m2) a 26,- €/m2/rok pod terasou (24 m2), celkovo za  
1 985,50 Eur/rok, na dobu určitú do 31.12.2023  

Zmluva o nájme pozemku 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. 

---------- 
 
17. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku, parc. č. 4281, pre Ing. Petra Ševčoviča 

 
K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 54 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
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.4281 – záhrady o výmere 323,00 m2, zapísaného na LV 1, 
pre žiadateľa Ing. Petra Ševčoviča, Kežmarské námestie 7, 851 01 Bratislava, na dobu 
určitú do 31.12.2023 za cenu 0,50 €/m2/rok, čo prestavuje ročne sumu 161,50 €. 
 

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.  

---------- 
 

18. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na Bulíkovej 27, 
Bratislava pre Martina Valentíka   

 
K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 



18 
 

 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 6, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0 – návrh bol 
schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 55 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov o výmere 138 m2 v objekte 
PDI na Bulíkovej 27 v Bratislave pre Martina Valentíka, Páričkova 19,821 08 Bratislava, 
IČO: 37 143 565, za účelom prevádzkovania pohostinstva za podmienky 
neprevádzkovania herných a výherných automatov na dobu určitú od 1.06.2019 do 
31.12.2023, za cenu 111,00 Eur/m2 /rok, celkovo za 15 318,00 Eur/rok vrátane DPH 
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.  

---------- 
 
19. Návrh na predĺženie prenájmu častí pozemkov parc. č. 1316, 1366 a 2200 pre 

spoločnosť MEDIAPRESS BRATISLAVA, spol. s r.o. 
 

K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 56 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
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 častí pozemkov parc. č. 1316 
vo výmere 11,00 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1366 vo 
výmere 11,00 m2, druh pozemku ostatné plochy a parc. č. 2200 vo výmere 13,00 m2, druh 
pozemku ostatné plochy, zapísané na LV č. 1748, pre žiadateľa MEDIAPRESS 
BRATISLAVA, spol. s r.o. Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 31 384 421, za 
účelom užívania pozemkov, na ktorých má umiestnené novinové stánky s predajom 
periodickej tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru. Novinový stánok typu 
Horňák sa nachádza na parc. č. 1316 v lokalite na Romanova ulica ( pri Bradáčovej), 
parc. č. 1366 na Romanovej ( pri Terne ), typ Ross na parc. č. 2200 na Lietavskej ulici, na 
dobu určitú do 31.12.2023, za cenu 77,80 €/m2/rok, celkovo 2 723,00 €/rok. 

Zmluva o nájme častí 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.  
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---------- 
 

20. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 3640/4, na ktorom je 
umiestnené reklamné zariadenie pre Outdoor Media, s.r.o.   

 
Materiál uviedol starosta. 
Prednosta sa dopytoval na aktuálny stav 
Prizvaná Mgr. Broszová, vedúca nakladania s majetkom, potvrdila, že je vydané užívacie 
povolenie a nájom. 
Prednosta adresoval otázku na Mgr. Broszovú. Ako to chcete riešiť s vyprataním 
priestorov? 
Odpovedal starosta. Navrhol dať do zásad, aby boli prenájmy predkladané aspoň 3 
mesiace pred ukončením nájmu. Pripraviť zmluvy z dôvodu možnosti vypratania  
priestorov. – navrhol zmenu uznesenia do 31.8.2019 

 
Hlasovanie: prítomných 8, za 5, proti 0, zdržal sa 3, nehlasovali 0 – návrh nebol 
schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 57 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
neodporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
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. 3640/4, ostatná plocha, na ktorom je 
umiestnený 1 kus obojstranného reklamného zariadenia za cenu 2 500,00/rok, na dobu 
určitú do 31.12.2019, pre Outdoor Media, s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava, IČO : 
35 882 158. 

---------- 
 

21. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým 
priestorom 

 
K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 58 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  

1. Jarmila Pufflerová, Pifflova 3, 851 01Bratislava, IČO: 40 767 931, časť parc.  
č. 4562 o výmere 6,00  m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1748, 
v lokalite Pifflova 3, Bratislava. 
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2. Marta Prachářová, Furdekova 9, 851 03 Bratislava, IČO: 40 576 418, časť parc.  
č. 281 o výmere 3,30 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite 
Furdekova 9, Bratislava. 

3. Helena Vinterová, Vyšehradská 23, 851 06 Bratislava, IČO: 37 223 861, časť parc. 
č. 2403 o výmere 6,55 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite 
Vyšehradská 23, Bratislava.   

4. Dagmar Lelkesová, Farského 4, 851 01 Bratislava, IČO: 40 575 888, časť parc.  
č. 4630/1 o výmere 3,60 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite 
Farského 6, Bratislava.   

5. Silvia Sabová, Mlynarovičova 13, 851 03 Bratislava, IČO: 40 222 489, časť parc.  
č. 51 o výmere 15,04 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite 
Mlynarovičova 13, Bratislava.   

6. Zuzana Šubínová, Ambroseho 12, 851 02 Bratislava, IČO: 43 555 144, časť parc.  
č. 1287/1 o výmere 5,80 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite 
Ambroseho 12, Bratislava.   

7. Ing. Arch. Ján Šelepák, Vavilovova 7, 851 01 Bratislava, IČO: 13 956 752, časť 
parc. č. 4587 o výmere 11,70 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, 
v lokalite Vavilovova 7, Bratislava.   

8. Viola Mikulová, Lachova 20, 851 03 Bratislava, IČO: 34 449 531, časť parc. č. 1909 
o výmere 3,00 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite Strečnianska 
6, Bratislava.   

9. Ružena Kozová, Brančská 5, 851 05 Bratislava, IČO: 11 789 051, časť parc. č. 1719 
o výmere 4,00 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite Brančská 3, 
Bratislava.   

10. Soňa Ružicová, Budatínska 27, 851 05 Bratislava, IČO: 36 906 921, časť parc.  
č. 1789 o výmere 9,00 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite 
Budatínska 11, Bratislava.   

11. Jana Olasová, Vígľašská 15, 851 07 Bratislava, IČO: 40 776 697, časť parc. č. 2437 
o výmere 2,25 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite Vígľašská 
15, Bratislava.   

12. Viera Klimová, Bradáčova 6, 851 02 Bratislava, IČO: 40 577 309, časť parc.č. 1306 
o výmere 10,25 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, v lokalite Bradáčova 
2, Bratislava.  

13. Lucia Rigoóvá, Šintavská 10, 851 05 Bratislava, rodné číslo: 805929/6146, časť 
parc. č. 1822 o výmere 6,00 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1748, 
v lokalite Šintavská 10, Bratislava. 
 
Zmluvy o nájme častí 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.   

---------- 
 

22. Návrh na prenájom nebytových priestorov – telocvične, skladu v objekte ZŠ Dudova 
2, Bratislava a školského areálu pre 1.školský lukostrelecký klub Petržalka o.z. 

 
K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 
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Záver: Uznesenie č. 59 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov – telocvične, skladu 
o výmere 21 m2 v objekte Základnej školy Dudova 2, 851 02 Bratislava a  časti školského 
areálu pre 1.slovenský lukostrelecký klub Petržalka, o.z., Humenské nám. 7, 851 07 
Bratislava, IČO: 31753949 na dobu určitú od 1.06.2019 do 31.12.2023 nasledovne: 

 
1/ sklad za cenu 8,00 Eur/m2/rok , celkovo za 168,00 Eur/rok 
2/ telocvičňa za cenu 10,00 Eur/hod., za 7,5 hod./týždenne (október –marec) celkovo za 
75,00 Eur/týždenne 
3/ areál školy za cenu 6,00 Eur/hod., za 4 hod./týždenne (apríl a september) celkovo za 
24,00 Eur/týždenne 
4/ areál školy za cenu 6,00 Eur/hod., za 4 hod./týždenne ( máj až august) celkovo za 
24,00 Eur/týždenne 

Zmluva o nájme 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. 

---------- 

 
23. Návrh na prenájom nebytového priestoru – skladu v objekte ZŠ Anatolija 

Karpova, Černyševského 8, Bratislava pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava 
 

K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 60 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru – skladu, suterén, pavilón 
A2 o  výmere 15 m2 v objekte Základnej školy Anatolija Karpova, Černyševského 8, 851 
01 Bratislava, súpisné číslo 1286, postaveného na pozemku reg. „C“ KN parc.č. 4682, 
zapísaného na LV 4550,  pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava, Černyševského 8, 
851 01 Bratislava, IČO: 30799465, na dobu určitú od 01.05.2019 do 31.12.2023, za cenu 
12,00 €/m2 /rok, celkovo za 180,00 Eur/rok 
 
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. 
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---------- 
 
24. Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Holíčska 50, 

Bratislava pre ROSLY s.r.o.  
 

K materiálu bola prizvaná Mgr. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 61 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru – telocvične,  v objekte 
Základnej školy Holíčska 50, 851 05 Bratislava a školského areálu pre ROSLY s.r.o., 
Hollého 162/17, 015 01 Rajec, IČO: 47406232, na dobu určitú od 08.07.2019 do 
09.08.2019,  
(päť dní v týždni = päť turnusov) v čase : 
od 08.07.2019 do 12.07.2019 
od15.07.2019 do 19.07.2019 
od 22.07.2019 do 26.07.2019 
od 29.07.2019 do 02.08.2019 
od 05.08.2019 do 09.08.2019 
denne od 07.00 hod.-  do 17.30 hod., celkovo 262,5 hod. za  cenu 6,73 Eur/hod., celkovo 
za 1766,62 Eur 

Zmluva o nájme  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.  

---------- 
 
25. Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Adam Bohumil 

Bemer s.r.o., IČO:50535099   
 

Materiál uviedla Mgr. Broszová.vedúca oddelenia nakladania s majetkom 
 
Diskusia: 
Mgr. Palkovič -  má s prenájmom problém a nesúhlasí s ním.  
Ing. Šesták - komisia SMM detto. 
Ing. Ovečková vyjadrila názor -  My sme proti. 

 
Hlasovanie: prítomných 8, za 0, proti 6, zdržal sa 2 – návrh nebol schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 62 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
neodporúča 
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Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schvál iť  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc.č.957/18 – zastavaná plocha 
o výmere      750 m2  vytvorený na základe geometrického plánu č.15/2012 z pozemku 
parc.č.957/2 – zastavaná plocha v k.ú Petržalka nachádzajúci sa v areáli Základnej školy 
Dudova 2, 851 02 Bratislava pre Adam Bohumil Bemer s.r.o., Gercenova 5, 851 01 
Bratislava, IČO:50535099  na dobu určitú od 1.06.2019 do 30.04.2049 za cenu 1,00 
Eur/m2/rok, celkovo za 750,00 Eur/rok 

---------- 
 

26. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom športovej haly 
Prokofievova 2, Bratislava  

 
Prednosta stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

---------- 
 

27. Vznik regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 
 

Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 6, proti 1, zdržal sa  – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 63 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
A.  zrušiť  
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 487/2018 z 29. 
5. 2018 
 
B. schvál iť    
zámer aj naďalej informovať obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prostredníctvom vlastných novín realizovaných verejným obstarávaním tlače a distribúcie 
a zabezpečením ostatných činností vo vlastnej réžii za nasledovných podmienok: 

a) mestská časť musí byť vydavateľom novín (periodickej tlače) registrovaným podľa 
zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov na 
Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré bude vydávať od 1.6.2019, 

b) mestská časť musí byť vlastníkom názvu novín (periodickej tlače), pod ktorým bude 
dané noviny vydávať od 1.6.2019, 

c) mestská časť zaregistruje zvolený názov novín Naša Petržalka ako ochrannú známku 
na úrade priemyselného vlastníctva, tak aby tento názov vlastnila pre kategóriu 
Noviny, periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny, a to do 31.5.2019, 

d) mestská časť bude vlastníkom grafického vizuálu novín, ktoré bude vydávať od 
1.6.2019. Grafický dizajn bude vychádzať z loga a farieb mestskej časti, 

e) všetka inzercia bude v novinách výhradne predávaná cez mestskú časť, aby bola 
prístupná informácia, koľko inzercie sa v novinách vyskytuje a aká je cena za danú 
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inzerciu. Mestská časť bude mať oficiálny verejný cenník, z ktorého nebude 
poskytovať žiadne zľavy.  

f) Zverejnenie informácií, ktoré doteraz  poskytovala svojím príspevkovým alebo 
rozpočtovým organizáciám im bude poskytovať bezodplatne. Príspevky vlastných 
organizácií nesmú byť na úkor platenej inzercie na dostatočné pokrytie nákladov na 
vydávanie novín mestskej časti. 

g) parametre novín budú: 16 farebných strán, v náklade minimálne 50 000 výtlačkov, na 
bežnom novinovom papieri (45g/m²), bez väzby. 

h) vydavateľ má právo zmeniť počet strán novín z dôvodu sezónnych výkyvov a to znížiť 
počet strán, alebo naopak zvýšiť počet strán na maximálne 24 strán; vydavateľom sa 
na tieto účely rozumie starosta, ktorý vykonáva toto právo na základe odporučenia 
Mediálnej rady, 

i)  periodicita novín bude raz mesačne, v letných mesiacoch júl/august vyjde jedno číslo; 
starosta môže rozhodnúť o zmene periodicity na základe odporučenia Mediálnej rady, 

j) distribúcia novín musí byť zabezpečená všetkým obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, 

k) celá distribúcia novín musí byť zrealizovaná do troch po sebe idúcich dní, pričom 
mestská časť musí mať vopred informáciu, ktoré tri dni to budú, aby vedela vykonať 
kontrolu distribúcie novín 

l) šéfredaktorom novín bude vedúci Oddelenia komunikácie s verejnosťou Bratislava-
Petržalka. 

 
C. schvál iť  

vznik nezávislej redakčnej rady, ktorá bude za vydavateľa dohliadať nad zabezpečením 
nestrannosti, objektívnosti a vyváženosti novín 
 

D. vytvoriť  
nezávislú redakčnú radu v zložení Katarína Začková, Róbert Kotian, Martin Hanus 

 
E. schváliť  

zásady redakčnej rady: 
a) kontroluje objektivitu a vyváženosť celkového obsahu novín, 
b) dohliada na názorovú pluralitu a nestrannosť jednotlivých textov, 
c) kontroluje obsah novín z hľadiska zákazu zneužívania na politické účely, 
d) kontroluje dodržiavanie platnej mediálnej legislatívy a princípov etiky zo strany 

interných aj externých autorov textov. 
 

F. schvál iť  
odmenu členovi redakčnej rady vo výške 10% priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve za jedno zasadnutie. Nezávislá redakčná rada sa k novému vydaniu 
vyjadrí vždy pred uzávierkou novín tak, aby sa vedela vyjadriť ku konečnej podobe 
novín vydávaných Mestskou časťou Petržalka a toto svoje vyjadrenie zašle elektronicky 
starostovi a príslušnej komisii miestneho zastupiteľstva najneskôr deň pred uzávierkou 
toho vydania novín, ku ktorému sa vyjadruje. 

---------- 
 

28. Vstúpenie mestskej časti Bratislava-Petržalka do sporu „Pečniansky les“, ako 
dotknutý subjekt 

 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
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Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 1, zdržal sa 0  – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 64 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schváliť 
predložený návrh uznesenia. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
žiada starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby mestská časť Bratislava-
Petržalka: 
1.  požiadala Okresný súd Bratislava 2 o vstúpenie do konania ako dotknutého 

subjektu. 
2. požiadala hlavné mesto SR Bratislava o zverenie pozemku na parcele  registra C 

5949/2 k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka z dôvodu preukázania 
vzťahu k pozemku v dotknutom území.  

---------- 
 

29. Zóny bez pesticídov 
 

Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 6, proti 1, zdržal sa  – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 65 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava 
schváliť 
predložený návrh uznesenia. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
žiada starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka o spracovanie materiálu „Zóny bez 
pesticídov“ v termíne do 31.8.2019 a následné prerokovanie v komisii životného 
prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Petržalka a po prerokovaní v komisii predložiť na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
                                                                                                        T: 31.08.2019 

---------- 
 

30. Projekt „Nau čiť lepšie, odmeniť viac“ pre školský rok 2019/2020 
 

Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 6, proti 1, zdržal sa  – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 66 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
súhlasí  
s pokračovaním projektu „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ v školskom roku 2019/2020 
v zmysle predloženého materiálu 

---------- 
 

31. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za  
I. štvrťrok 2019 

 
Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie 
 
Hlasovanie: prítomných 8, za 6, proti 1, zdržal sa  – návrh bol schválený. 
 
Záver: Uznesenie č. 67 

 
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 I. štvrťrok 2019. 

---------- 
 

32. Návrh na zvolanie 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka 

 
 

p. Fiala – informoval, že na rokovanie predloží 2 materiály  
1. Správa z kontroly poskytnutých dotácií. 
2.Správa z kontroly plnenia opatrení. 
 
Hlasovanie o návrhu prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0 – návrh bol 
schválený. 

 
Záver: Uznesenie č. 68 

 
Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje s pripomienkami 

zvolanie 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
deň 28. 05. 2019 podľa predloženého návrhu. 

---------- 
 

33. Rôzne 
 
JUDr. Vetrák - nastolil problematiku tepelnej energetiky. 
 
Starosta sa zaoberal problematikou prijímania detí do materských škôl. Navrhuje prijímať iba 
deti s trvalým pobytom v Petržalke. Budú zvolané ďalšie stretnutia ohľadom následného 
postupu. Preferuje cenové znevýhodnenie pre deti, ktoré nie sú z Petržalky. 

---------- 
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Koniec rokovania:   15:15 hod. 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
       Ing. Ján Hrčka       Ing. Peter Šinály 
    starosta        prednosta 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisu:  ____________________________   
     Mgr. Tomáš Palkovič 

 
 
 
 
    ____________________________ 
     Ing. Pavel Šesták 

 
 
 
 
Pripravila:   ____________________________ 
    PhDr. Denisa Paulenová 
    Mgr. Jana Hokina 
 
 
 


