
 
 
 
 
 
 
 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 24. septembra 2019 
 
 

(č. 82 - 101) 
 

---------- 
 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka k 30.08.2019 

 
Uznesenie č. 82 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

z o b r a ť   na vedomie  

 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   
k 30. 08. 2019. 

 
---------- 
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2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2019 
  

 
Uznesenie č. 83 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
  
o d p o r ú č a  
  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
  
z o b r a ť   n a  v e d o m i e      
 
Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019 
 

---------- 
 
 

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

Uznesenie č. 84 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
  
o d p o r ú č a  
  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
  
s c h v á l i ť  
  
Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 nasledovne:  
  
- zvýšenie bežných príjmov o 1 463 999 € - zvýšenie bežných výdavkov o 1 264 033 € - 
zníženie kapitálových príjmov o 958 950 € - zníženie kapitálových výdavkov o 758 984 €  
  
  
ž i a d a   
  
starostu  
  
listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpis 
upravených záväzných ukazovateľov na rok 2019 
 

---------- 
 
 
 
 
 



 3

4. Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2019  
zo dňa ……2019, ktorým sa ruší/dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 
2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 (úplné znenie), v znení noviel č. 3/2009, 6/2009, 3/2010 a 
8/2012 v časti príloha č.5  Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 
miesta. 
 
 

Uznesenie č. 85 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

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

predložený materiál 

a   o d p o r ú č a  

o ňom hlasovať na Miestnom zastupiteľstve. 
 

---------- 
 
 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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, VZN č. 6/2018a VZN 6/2019 
 
 

Uznesenie č. 86 
 

Miestne rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
A. s ch v á l i ť 

 

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 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 č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 
8/2017, VZN č. 6/2018 a VZN 6/2019. 

 
B. s p l n o m o c n i ť  
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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 č. 5/2015, VZN č. 
2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018,VZN 6/2019 a VZN schváleného dňa 
01.10.2019. 

 
---------- 

 
 

6. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách  
 
 

Uznesenie č. 87 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
o d p o r ú č a   
 

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schváliť 

 

a) výzvu na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí  

    v súkromných materských školách, 

 

b) pre školský rok 2019/2020 poskytovanie finančného príspevku na vzdelávanie detí 

    v súkromných materských školách maximálne pre 40 detí. 

 

 
 

---------- 
 

7. 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, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 a všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019  
 
 

Uznesenie č. 88 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v á l i ť 

 

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, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2019 a všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 
 

---------- 
 

8. Tepelná energetika 
 

Uznesenie č. 89 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka 

A. schváliť 

stanovisko mestskej časti Bratislava – Petržalka k Aktualizácii koncepcie rozvoja hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky uvedené v prílohe 
k tomuto uzneseniu 

---------- 
 
 

9. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 
dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov vo veci pôsobnosti 
udeľovať súhlas  v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov 
 
 

Uznesenie č. 90 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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s ú h l a s i ť  

 

s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov  
vo veci pôsobnosti mestských častí udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 
---------- 

 
10. Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 
Bratislavou s prílohou 
 

 
Uznesenie č. 91 

 

Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť 

dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-
Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou s prílohou.  

 

---------- 

 
11. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Lietavskej 8, 851 06 

Bratislava pre Viditeľne Nový Pohľad n.o. 
 

 
Uznesenie č. 92 

 

Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

 

odporúča 

 

Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

 

schváliť 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov - v objekte na 
Lietavskej 8, 851 06 Bratislava, súpisné číslo 3066, s celkovou výmerou 83,17 m2 v k. ú. 
Petržalka, zapísaného na LV č. 2766, pre žiadateľa Viditeľne Nový Pohľad n.o., 
Somolického 3, 811 06 Bratislava, IČO: 45 744 041, na dobu určitú do 31. 12. 2023, za 
cenu 1.704,98 €/rok.  
  

Zmluva o nájme nebytových priestorov 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. 

---------- 
 

 
12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre BRISK 

PRINT s.r.o. 
 

Uznesenie č. 93 
 

Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov  o celkovej  výmere 89,70 m2 

v bývalom pavilóne detských ihrísk Hrobákova 25, postaveného na pozemku reg. „C“ KN 
parc.č. 999 a pozemok parc.č.1000, zapísaného na LV 1748,  pre BRISK PRINT s.r.o., 
Čiernovodská 11, 821 07 Bratislava, IČO: 35906049 za účelom prevádzkovania polygrafickej 
výroby na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.12.2023, za cenu 52,00 €/m2 /rok, celkovo za  
4664,40Eur/rok bez DPH 

 
Zmluva o nájme nebytových priestorov 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 nebytových priestorov v objekte PDI Lietavská 14 pre KOMA 

SECURITY s.r.o. 
 

 
Uznesenie č. 94 

 

Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov  o celkovej  výmere 93,2m2 v bývalom 
pavilóne detských ihrísk Lietavská č.14, súpisné číslo 701, postaveného na pozemku reg. „C“ 
KN parc.č. 2129, zapísaného na LV 3837,  pre KOMA SECURITY s.r.o., Lietavská 13,                
851 06 Bratislava, IČO: 45941823 za účelom prevádzkovania reštaurácie-espreso 
s rozšíreným sortimentom cukrárenských a potravinových výrobkov bez herných automatov 
na dobu určitú od 01.08.2019 do 31.12.2023, za cenu 43,00 €/m2 /rok, celkovo za 4007,60 
Eur/rok bez DPH 

 
Zmluva o nájme nebytových priestorov 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. 
 

---------- 
 

14. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 1257 pre Michaleu Kolářsku 
 

 
Uznesenie č. 95 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka   
 
o d p o r ú č a  
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
s ch v á l i ť 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  prenájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. 
č. 1257 v k. ú. Petržalka o výmere 11,00 m2 pre žiadateľa Michaelu Kolářsku, Ambroseho 
3, 851 02 Bratislava, na dobu určitú  do 31.12.2023,  za cenu 5,20 €/m2/rok, celkovo za 57,20 
€/rok. 
 
Zmluva o nájme 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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15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre Ing. Milan 
Chudada-MERIX 
 

Uznesenie č. 96 
 

Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov  o celkovej  výmere 60,4m2 v bývalom 
pavilóne detských ihrísk Hrobákova 25, postaveného na pozemku reg. „C“ KN parc.č. 999 
a pozemok parc.č.1000, zapísaného na LV 1748,  pre Ing. Milan Chudada-MERIX, 020 63 
Lednica 349, IČO: 33476021 za účelom prevádzkovania polygrafickej výroby na dobu určitú 
od 01.09.2019 do 31.12.2023, za cenu 52,00 €/m2 /rok, celkovo za 3140,00 Eur/rok bez DPH 

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 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.  
 

---------- 

 
16. Projekt „Spolupracovať lepšie, odmeniť viac“  

 
 

Uznesenie č. 97 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e  

 

realizáciu projektu „Spolupracovať lepšie, odmeniť viac“ v zmysle predloženého materiálu. 
 

---------- 

 
17. VYHODNOTENIE VI. ro čníka projektu Petržalská super škola a návrh na organizačné 

a obsahové zabezpečenie VII. ročníka projektu Petržalská super škola 

 
Uznesenie č. 98 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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b e r i e    n a   v e d o m i e 

 

vyhodnotenie VI. ročníka projektu Petržalská super škola a návrh na organizačné a obsahové 
zabezpečenie VII. ročníka projektu podľa predloženého materiálu. 

 
---------- 

 
18. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 2019 

 
 

Uznesenie č. 99 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

berie na vedomie 

 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2019. 
 

---------- 

 
19. Zóny bez pesticídov 

 
Uznesenie č. 100 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
berie na vedomie  
 
Materiál Zóny bez pesticídov 
 
a žiada starostu,  
 
aby listom informoval Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo životného prostredia, 
Lesy Slovenskej republiky o prijatí uznesenia o Zónach bez pesticídov v mestskej časti 
Petržalka a požiadal Lesy SR, aby v lesoch na území mestskej časti Petržalka nepoužíval 
glyfosát RoundUp, ani iné pesticídy alebo herbicídy.  
 
 

---------- 
 
 
 
 
 



 11

20. Návrh na zvolanie 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
 

 
Uznesenie č. 101 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zvolanie 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň   
30. 09. 2019 podľa predloženého návrhu.  

 

 

 
Ing. Ján Hrčka 
     starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


