
Z á p i s n i c a 
z rokovania 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 25. júna 2019 
 

 
 
Začiatok rokovania: 09:30 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnení:   Ján Bučan, Miroslav Dragun, Michala Kozáková, Ľudmila Farkašovská 
 
Otvorenie zasadnutia: 
Zasadnutie otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopné počtom prítomných 29 z počtu 35 poslancov, 
čo predstavuje 82%. 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 29, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 – program 
rokovania bol schválený.  
 
 

1. Kontrola  plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
k 18.06.2019 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 
17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2019 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka 

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 v základných 
školách 
 a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka  

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

6. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 
7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku  
8. Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 2844/1   pre  Great 

Foods Slovakia s.r.o. 
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9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Osuského 1, 
851 03 Bratislava pre D&T CARS s.r.o. 

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre MUDr. 
Annu Takáčovú 

11. Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku,  parc. č. 155 pre Reného 
Krumpála – Mareti, Furdekova 8, 851 03 Bratislava   

12. Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu statickej dopravy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

13. Návrh uznesenia na zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových 
pomerov 

14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 
o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu 

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Petržalka na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2019 

16. Návrh na zriadenie Mediálnej rady Petržalky, návrh na voľbu predsedu a členov 
tejto rady a návrh na schválenie jej Štatútu 

17. Návrh na voľbu vedúceho a členov pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č. 
023/93 o nájme v znení jej dodatkov 

18. Interpelácie 
19. Rôzne 

 
---------- 

 
 
Doplnenie programu rokovania: 
 
starosta – navrhol predradiť bod 5 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom Bratislavou“ pred bod 1, 
 
poslanec Uhlár – navrhol vypustiť bod č. 14 „Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti 
športu“,   
 
poslanec Kríž J. – navrhol zaradiť nový bod 4a „Informácia o vysúťažení kosenia a letnej 
údržby“, 
 
poslankyňa Pätoprstá – navrhla zaradiť nový bod 17a „Návrh na voľbu Daniela Heviera za 
člena komisie kultúry a mládeže“, 
 
poslanec Behúl -  navrhol zaradiť nový bod 17b „Memorandum o vzájomnej spolupráci 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave“, 
 
poslankyňa Pätoprstá -  navrhla stiahnuť bod 13. 
 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prezentácia - prítomných 27, za 27, proti 0, zdržal sa 0, 
nehlasoval 0 – predradenie bodu 5 pred bod 1 bolo schválené. 
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Hlasovanie o návrhu poslankyne Pätoprstej: prezentácia – prítomných 30, za 23, proti 2, 
zdržali sa 4, nehlasoval 1 – nový bod 17a bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prezentácia - prítomných 28, za 28, proti 0, zdržal sa 
0, nehlasoval 0 – nový bod 17b bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Kríža J.: prezentácia - prítomných 30, za 28, proti 0, zdržal sa 
2, nehlasovali 0 – nový bod 5 do  rokovania bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Pätoprstej: prezentácia - prítomných 30, za 12, proti 7, 
zdržal sa 9, nehlasovali 2 – stiahnutie bodu 13 z  rokovania nebolo schválené. 
 
 

---------- 
 
Návrhová komisia:  poslanec B. Sepši, 
   poslankyňa E. Pätoprstá, 
   poslanec P. Cmorej. 
 
Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 30, za 28, proti 1, zdržal 
sa 1, nehlasovali 0 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 
 
 
Overovatelia zápisu:  poslanec P. Šesták, 

 poslanec P. Škápik. 
 
Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 24, za 22, proti 0, zdržal sa 
1, nehlasoval 1  – overovatelia zápisu boli schválení. 

 
---------- 

 
 
Koniec rokovania:   18:50 hod. 
 
 
Doslovný prepis priebehu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -
Petržalka vrátane hlasovaní tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
       Ing. Ján Hrčka                Ing. Peter Šinály 
    starosta        prednosta 
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Overovatelia zápisu:  ____________________________   
     Ing. Pavel Šesták 

 
 
 
 
    ____________________________ 
     Mgr. Pavol Škápik 

 
 
 
 
Pripravila:   ____________________________ 

Ing. Mgr. Janka  Hokina 
 
 
 
 


