
Z á p i s n i c a 
z rokovania 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 30. septembra 2019 
 

 
 
Začiatok rokovania: 09:15 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnení:   Iveta Jančoková, Iveta Plšeková. 
 
 
Otvorenie zasadnutia: 
8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Skonštatoval, že 
miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopné počtom 
prítomných 25 z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 71,4%. Počet poslancov sa v rokovacej 
sále priebežne menil. Neprítomní boli poslanci Hochschorner, Pätoprstá, Uhlár, Vetrák. 
 
 
Schválenie programu rokovania: 
Rokovanie o tomto bode otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Hlasovalo sa o predloženom 
programe ako celku.  
 
 
Hlasovanie o programe: prítomných 23, za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 3 – program 
rokovania bol schválený.  
 
 
 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30.08.2019 
2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2019  
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 
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. 

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 č.3/2019 

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

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 
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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. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka k Aktualizácii koncepcie 
rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej 
energetiky  

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 

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 

11. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Lietavskej 8, 
851 06 Bratislava pre Viditeľne Nový Pohľad n.o. 

12. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 
25 pre BRISK PRINT s.r.o. 

13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte PDI Lietavská 14 
pre KOMA SECURITY s.r.o. 

14. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 1257 pre Michaleu Kolářsku 
15. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 

25 pre Ing. Milan Chudada-MERIX 
16. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 

2019 
17. Zóny bez pesticídov 
18. Správa o kontrole v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o. 
19. Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 
miesta v zmysle VZN č. 5/2004 

20. Správa o kontrole súladu so zákonom „Zákazky na kosenie“  konkrétne jej 
rozdelenie na viac častí 

21. Správa o kontrole spôsobu výberu a použitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 
2018. 

22. Rôzne 
23. Interpelácie 
24. Informa čné materiály 

 
---------- 

 
 
 
Doplnenie programu rokovania: 
 
Poslanec Juraj Kríž – navrhol zaradiť nový bod „Informácia o príprave zimnej údržby na 
zimu 2019/2020“ za bod 7, 
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poslanec Palkovič – navrhol presunúť bod č. 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, za bod č. 23, 
 
 
poslanec Dragun – navrhol predradiť body 18 – 21  po bode č. 3, 
 
 
poslanec Behúl – navrhol zaradiť nový body 17a „Návrh na podporu študentských 
projektov zameraných na vybudovanie informačného systému pre integráciu dát zo 
senzorov v mestskej časti Bratislava-Petržalka“, 
 
 
poslanec Behúl -  navrhol zaradiť nový bod 17b „Návrh na podporu vybudovania 
testovacej stanice pre monitoring kvality vody na jazere Veľký Draždiak“. 
 
 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca J. Kríža: prezentácia - prítomných 26, za 22, proti 0, zdržali sa 
4, nehlasoval 0 – nový bod 7a bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Palkoviča: prezentácia - prítomných 25, za 15, proti 2, zdržali 
sa 8, nehlasoval 0 – presunutie bodu č. 4 za bod č. 24 bolo schválené. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prezentácia - prítomných 24, za 5, proti 7, zdržalo 
sa 10, nehlasovali 2 – presunutie bodov 18 - 21 nebolo schválené. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prezentácia - prítomných 24, za 24, proti 0, zdržalo sa 
0, nehlasovalo 0 – nový bod 17a bol schválený 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prezentácia - prítomných 26, za 25, proti 0, zdržalo sa 
0, nehlasoval 1 – nový bod 17b bol schválený. 
 
 

---------- 
 
 
Návrhová komisia:  poslanec T. Palkovič, 
   poslankyňa M. Makovníková Mosná, 
   poslanec M. Behúl. 
 
 
Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 26, za 26, proti 0, zdržalo 
sa 0, nehlasovalo 0 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 
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Overovatelia zápisnice:  poslanec J. Kríž, 
   poslanec B. Sepši. 

 
 
Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 26, za 24, proti 0, zdržalo sa 
0, nehlasovali 2  – overovatelia zápisu boli schválení. 

 
 

---------- 
 
 
Koniec rokovania:   13:25 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:  ____________________________   
     Mgr. Juraj Kríž, PhD. 

 
 
 
 
    ____________________________ 
     Ing. arch. Branislav Sepši 

 
 
 
 
Pripravila:   ____________________________ 

Ing. Mgr. Janka  Hokina 
 
 
 
 


