
Z á p i s n i c a 
z rokovania 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 10. júna 2019 
 

 
 
Začiatok rokovania: 09:08 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnení:   Juraj Kríž, Pavol Škápik, Milan Vetrák, Pavel Šesták, Peter Cmorej 
 
Otvorenie zasadnutia: 
Zasadnutie otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopné počtom prítomných 25 z počtu 35 poslancov, 
čo predstavuje 71%. 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 27, za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 – program 
rokovania bol schválený.  
 
 
1. Kontrola 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 
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 
4. Správa o kontrole vyúčtovania dotácií jednotlivých žiadateľov, ktorým bola 

dotácia poskytnutá v roku 2018 v zmysle VZN o dotáciách a VZN o dotáciách pre 
veľké športové kluby 

5. 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 

6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú 
niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  

7. 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 

8. 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 
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9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 v 
znení VZN č. 7/2017 

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

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

12. Návrh Dodatku č. 1 Štatútu Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 
13. Zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti pri MZ 
14. Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 a 5394/2 pre 

spoločnosť VODOTIKA-MG, spol. s r.o.  
15. Návrh na rozšírenie nájmu nebytových priestorov v objekte DK Zrkadlový Háj, 

Bratislava pre G.MAL s.r.o.  
16. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 pre 

Gavia s.r.o. 
17. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 4287 pre Ing. Jozefa Škaláka a Ing. 

Veroniku Škalákovú 
18. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 2843/47 pre Martina Majora  
19. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku, parc. č. 4281, pre Ing. Petra Ševčoviča 
20. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na Bulíkovej 27, 

Bratislava pre Martina Valentíka   
21. Návrh na predĺženie prenájmu častí pozemkov parc. č. 1316, 1366 a 2200 pre 

spoločnosť MEDIAPRESS BRATISLAVA, spol. s r.o. 
22. Návrh  na  predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 3640/4, na ktorom je 

umiestnené reklamné zariadenie pre Outdoor Media, s.r.o.   
23. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým 

priestorom 
24. Návrh na prenájom nebytových priestorov – telocvične, skladu v objekte ZŠ 

Dudova 2, Bratislava a školského areálu pre 1.školský lukostrelecký klub 
Petržalka o.z. 

25. Návrh na prenájom nebytového priestoru – skladu v objekte ZŠ Anatolija 
Karpova, Černyševského 8, Bratislava pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava 

26. Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Holíčska 50, 
Bratislava pre ROSLY s.r.o.   

27. Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Adam 
Bohumil Bemer s.r.o., IČO:50535099   

28. Informácia o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol miestnym kontrolórom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018 

29. Vznik regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava – Petržalka 
30. Vstúpenie mestskej časti Bratislava-Petržalka do sporu „Pečniansky les“, ako 

dotknutý subjekt 
31. Zóny bez pesticídov 
32. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 

2019 
33. Interpelácie 
34. Rôzne 

 
 

---------- 
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Doplnenie programu rokovania: 
 
poslanec Bučan – navrhol predradiť bod 8 „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“ pred bod 3, 
 
poslanec Uhlár – navrhol nový bod 5 „Návrh na priznanie odmeny miestnemu 
kontrolórovi“  za bod 4, 
 
poslanec Dragún – navrhol nový bod 30a „Informácie o výstavbe D4 a E7“ za bod 30, 
 
poslanec Kríž O. – navrhol zaradiť bod 0 „Krátke predstavenie povereného riaditeľa MP 
VPS,  
p. Baumanna“ 

- nový bod „Doplnenie informácií o MŠ“ , ako posledný bod rokovania, 
 
poslankyňa Makovníková Mosná – navrhla nový bod 3a, za úpravu rozpočtu „Návrh 
projektu na prípravu osláv 100. výročia pripojenia Petržalky k ČSR“. 
 
 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Bučana: prezentácia - prítomných 27, za 22, proti 1, zdržal sa 
4, nehlasoval 0 – predradenie pred bod 3 bolo schválené. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Uhlára: prezentácia - prítomných 25, za 23, proti 0, zdržal sa 
0, nehlasovali 2 – nový bod 4a do rokovania bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Uhlára: prezentácia – prítomných 27, za 19, proti 1, zdržali sa 
7, nehlasovali 0 - zaradenie bodov 11, 12,13 za bod 27 bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prezentácia - prítomných 27, za 26, proti 0, zdržal 
sa 0, nehlasoval 1 – nový bod 30a bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Kríža O.: prezentácia - prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 
0, nehlasovali 1 – nový bod 1a s fixným časom o 10:30 do  rokovania bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Makovníkovej Mosnej: prezentácia - prítomných 26, za 21, 
proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5 – nový bod 27a do rokovania bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Kríža O.: prezentácia - prítomných 27, za 25, proti 0, zdržal sa 
0, nehlasovali 2 – nový bod 27a do rokovania bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prezentácia - prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 0, 
nehlasoval 1 - nový bod 3a „Rozšírenie kamerového systému mestskej časti Bratislava-
Petržalka“ do rokovania bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prezentácia - prítomných 28, za 26, proti 0, zdržal sa 0, 
nehlasovali 2 - stiahnutie bodu 11 a nový bod 3b „Oprava Uznesenia č. 28 zo dňa 5. februára 
2019“  schválené. 
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Hlasovanie o návrhu p. starostu: prezentácia - prítomných 27, za 27, proti 0, zdržal sa 0, 
nehlasoval 0 - nový bod 8a „Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta“ do 
rokovania bol schválený. 
 

---------- 
 
Návrhová komisia:  poslanec M. Dragún, 
   poslanec M. Behúl, 
   poslanec M. Kačírek. 
 
Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 28, za 26, proti 0, zdržal 
sa 0, nehlasovali 2 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 
 
 
Overovatelia zápisu:  poslanec B. Kleinert, 

 poslanec J. Fischer. 
 
Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 25, za 24, proti 0, zdržal sa 
0, nehlasoval 1  – overovatelia zápisu boli schválení. 

 
---------- 

 
 
Koniec rokovania:   18:49 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 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisu:  ____________________________   
     Ing. Branislav Kleinert 
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    ____________________________ 
     Mgr. Bc. Jozef Fischer 

 
 
 
 
Pripravila:   ____________________________ 

Ing. Mgr. Janka  Hokina 
 
 
 
 


