
Z á p i s n i c a 
z rokovania 5. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti  
Bratislava-Petržalka konanej dňa 24. septembra 2019 

 
 
Začiatok rokovania: 10:10 hod. 
 
Prítomní:  

Ing. Lýdia Ovečková – 1. zástupkyňa starostu, 
Jana Hrehorová – zástupkyňa starostu, 
Mgr., Ing. Peter Cmorej – člen rady, 
Mgr. Vladimír Dolinay – člen rady, 
PhDr. Ľudmila Farkašovská – členka rady, 
Mgr. Juraj Kríž, PhD. – člen rady, 
Mgr. Tomáš Palkovič – člen rady, 
Ing. arch. Drahan Petrovič – člen rady, 
JUDr. Milan Vetrák, PhD – člen rady, 
Ing. Pavel Šesták – člen rady . 

 
 
Ospravedlnení: Mgr. Pavol Škápik – člen rady, 
 
 
Ďalej boli prítomní: Ing. Peter Šinály – prednosta MÚ, 
   Ing. Miroslav Štefánik – zástupca prednostu MÚ, 
   Stanislav Fiala – miestny kontrolór,    
   JUDr. Ľubica Kupková – vedúca právneho ref., 

JUDr. Martina Stríbrnská – právny ref. 
   Ing. Mgr. Janka Hokina – organizačný ref.,  

Mgr., JUDr. Katarína Majka – organizačný ref., 
Monika Škamlová - organizačný ref., 
Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného odd., 
Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka Strediska soc. služieb, 
Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd. nakladania s majetkom, 
PaedDr. Juraj Monsberger. 

 
 
Otvorenie zasadnutia: 
Zasadnutie otvorila 1. zástupkyňa starostu Ing. Lýdia Ovečková. Skonštatovala, že Miestna 
rada mestskej časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopná, počtom prítomných 8 z počtu 9 
poslancov.  
 
 
Schválenie programu rokovania: 
Rokovanie o tomto bode otvorila 1. zástupkyňa starostu Ing. Lýdia Ovečková. Do programu 
sa na úvod zaraďujú 2 materiály. Materiál o pobyte cudzincov „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“ ako bod č. 9 a aktualizácia materiálu člena 
rady p. Vetráka a p. Šestáka ako bod č. 8 „Tepelná energetika“. 
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Hlasovanie o zmene programu:  
 
Zaradenie nového bodu č. 8: prítomných 8; za 8, proti 0, zdržalo sa 0 – nový bod č. 8  
rokovania bol zaradený.  
 
Zaradenie nového bodu č. 9: prítomných 8; za 8, proti 0, zdržalo sa 0 – nový bod č. 9  
rokovania bol zaradený.  
 
Hlasovanie o zmene programu: prítomných 8; za 8, proti 0, zdržalo sa 0 – nový program  
rokovania bol schválený.  
 
Overovatelia zápisnice: Ing. arch. Drahan Petrovič a Mgr. Juraj Kríž, PhD.– členovia rady. 
 
 
Hlasovanie: prítomných 8; za 6, proti 0, zdržali sa 2 – overovatelia boli schválení. 
 

---------- 
 

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

 
Úvodné slovo mal prednosta p. Šinály, ktorý skonštatoval priebežné plnenie uznesení a ich 
monitorovanie. Ďalej informoval, že poslanec Dragún mal stretnutie ohľadne plnenia 
Uznesenia č. 95 z 10. júna 2019 - Informácie o výstavbe D4 a E7. On sám ohľadne tejto 
témy komunikuje s dotknutými ministerstvami a bude aj písomné vyrozumenie. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  

 
Záver: 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. 

 
---------- 

 
 

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

Uviedla zástupkyňa starostu Ing. Ovečková. 
Materiál bližšie predstavil p. prednosta – skonštatoval, že materiál je podrobný a v prípade 
potreby je možnosť sa pýtať Ing. Lukáčka. Treba pokryť/doplniť financie z ministerstva 
školstva. Materiál je doplnený aj o náklady z parkovacej politiky. 
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Poslanec Cmorej – bol by som rád, keby sa aj štátny rozpočet vyvíjal podobne, že by 
príjmy prevyšovali výdavky. 
Poslanec Kríž – pýtal sa na prepravnú službu, na ktorú boli vyčlenené financie. Kde sú? P. 
Chanečková hovorí, že nemá na túto službu financie. 
Prednosta – to, čo hovoríte je zrozumiteľné, ale obsahovo tomu nerozumiem. rád by som to 
s Vami prešiel ako aj s riaditeľkou Strediska soc. služieb. Táto služba je buď platená, alebo 
čiastočne dotovaná. Podieľa sa na tom Červený kríž ako aj obec. 
Ing. Lukáček – 38. tisíc je na platy zamestnancov. Neboli tu financie na kúpu nového auta. 
Stále splácame lízing.  
Poslanec Kríž – koľko je splatené? 
Prednosta – je to v materiály, spláca sa Alhambra. 
Zástupkyňa Ovečková – riaditeľka Chanečková nereflektuje zvýšený záujem o ďalšie 
vozidlo, na túto službu. Službu využíva asi 58 ľudí. Ak bude zvýšený dopyt, bude snaha 
túto službu rozšíriť. Ani používané auto nie je vyťažené na 100%. Treba si spoločne 
sadnúť – Kríž, Chanečková, Palúchová a diskutovať o tom. 
Poslanec Kríž – informácie beriem na vedomie, ale prečo si p. Chanečková dala príspevok 
na sociálny taxík? 
Zástupkyňa Ovečková – auto chcela na rozvoz obedov. 
Zástupkyňa Hrehorová – O prepravnú službu nie je záujem, ale je záujem o rozvoz stravy. 
P. Palúchová má tieto informácie zo soc. komisie.  
Prednosta Šinály – treba diskusiu so všetkými zainteresovanými poslancami, p. 
Chanečkovou, p. Lukáčkom, p. Krížom. Áno, beriem to. 
Poslankyňa Farkašovská – chcem upozorniť, že takého nízke plnenie, kapitálové výdavky 
2,15%, na vzdelávanie je málo. Prečo je to plnenie tak nízke?  
Prednosta – presne toto som konkrétne hovoril v úvode – je to do 30.06.2019. 
Komunikoval som to s Nemcom. Nebudem odpočtovať čas, keď som tu nebol. 
Predpokladalo sa, že cez prázdniny sa to stihne, ale niektoré veci boli zrušené, napr. oprava 
jedálne, ktorá sa odložila. P. riaditeľka z Holíčskej požiadala o jej odloženie. Alokované 
budú v rozpočte na budúci rok. V MŠ z hľadiska zvyšovania kapacít pokračujú a budú 
pracovať aj cez zimu. Vyzerá, že sa podarí vytvoriť aj viac miest, sto a možno i viac. Áno, 
máte pravdu % je nízke, ale povedal som Vám aj slabé miesta. Všetci kompetentní 
skonštatovali, kde sú problémy, čo sa stihne a bude sa pokračovať budúci rok. 
P. Farkašovská – považovala som za potrebné o tom informovať, nakoľko ide o malé %, 
v porovnaní s minulými rokmi. Aj Petržalské noviny sa na to pýtali. Bola by som rada, 
keby sa to neopakovalo. Práce v MŠ a školách sa mali plánovať a aj dokončiť. 
Zástupca prednostu Štefánik – minulý rok bol volebný, preto to bola taká suma. Rok 15 
a 16 bol rovnaký ako teraz. Treba brať ohľad aj na volebný rok. Do konca roku sa to určite 
stihne. 
Prednosta – jediná položka, ktorá nebude realizovaná, bude MŠ Holíčska. Môžeme Vám to 
úplne podrobne vyčísliť. Bude to splnené budúci rok. 
P. Farkašovská – k odborným učebniam – prečo sa posúvajú? 778. tisíc € v 10tich ZŠ sa 
presúva v projekte do 2020 roku. 
Zástupca prednostu Štefánik – ide o proces riadiaceho sa sprostredkovateľského úradu. Ak 
na Meste potvrdia, že projekt je v poriadku, potom príde verejné obstarávanie. Musí byť 
súhlas kontroly. 
 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
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Záver: 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 
 
Materiál uviedla zástupkyňa Ovečková, prednosta skonštatoval, že materiál je vypracovaný 
vecne a konštruktívne. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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 
 

---------- 
 
 

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. 
 
Materiál uviedla zástupkyňa Ovečková.  
Prednosta podrobnejšie predstavil materiál zásad dávania povolení k parkovaniu. Starosta sa 
rozhodol pre tri alternatívy. Stručne ide o zastavenie, časové obmedzenie, alebo ponechanie 
vydávania povolení k parkovaniu, do času platnosti novej parkovacej politiky, kedy  
automaticky zaniknú. Kto ešte teraz bude žiadať, musí brať na vedomie, že bude obmedzenie 
po dobu platnosti novej parkovacej politiky. Vyhradzovanie parkovania nebude platiť a trvať 
do nekonečna. Ak nebude pre jednu z alternatív väčšina, platí terajšie VZN. Rozhodovať sa 
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bude o najefektívnejšej alternatíve. Hlasujte za C. Nemám favorita, sú to pragmatické 
alternatívy. 
Poslanec Kríž – bolo to na Komisii územného rozvoja?   
Prednosta – nebolo. Súvisí to s novou parkovacou politikou. Je to naviazané na parkovaciu 
politiku, ako bola predložená 9. septembra 2019. Navrhujem posunúť hlasovanie na Miestne 
zastupiteľstvo. Noví budú explicitne informovaní o alternatíve C. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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 
 
Uviedol prednosta,  skonštatoval, že ide o číselné formulácie, žiadne obsahové zmeny. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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  
 
Materiál uviedla zástupkyňa Hrehorová. Peniaze sú v rozpočte pre 40 detí, výška príspevku sa 
zmenila zo 60,-€ na 90,-€.  
P. Farkašovská – aký to má význam? 
Zástupkyňa Hrehorová – ide o výzvu, ktorú musí odobriť Miestna rada a aj Miestne 
zastupiteľstvo. Žiadatelia si už o túto výzvu požiadali, bolo zaevidovaných 34 žiadostí. 
Poslanec Vetrák – nemali by sa tie kritériá zvolniť? Možno by potom bolo 80-90 žiadostí. 
Zástupkyňa Hrehorová – je tu aj otázka o 250,-€. Možno budúci rok. 
P. Farkašovská – žiadatelia si musia tú žiadosť znova podať? 
Zástupkyňa Ovečková – budú vyzvaní. Ide o nastavenie podmienok, ale aj príjem v rodine. 
Ak majú príjem 4000,-€, nedá sa im príspevok. Je to skôr otázka na štát, on by to mal 
zabezpečiť. treba o tom diskutovať budúci rok. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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  
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Materiál uviedol prednosta – je to stručný materiál, ktorý pointuje o spresnení terminológie 
a čase, kedy sa majú odhlásiť deti zo stravy. Ide aj o donášku stravy, aby to bolo zrozumiteľné 
v textácii. Na Komisii školstva to bolo komunikované. Do 14.00 predchádzajúceho dňa, ale 
s tým mali problém aj vedúce aj rodičia. Tak je to možné v ten deň do 7.30, overila to i prax. 
Bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 88 

 
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 
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 
 
Úvodné slovo mal prednosta. Skonštatoval, že 23. septembra zasadala pracovná skupina, 
ktorá rokovala o energetickej koncepcii mesta Bratislava. Vzniká stanovisko, ktoré pôjde, ako 
poslancami schválené stanovisko, na mesto Bratislava. Zapracované tu budú názory poslanca 
Vetráka a poslanca Šestáka. Materiál bude predložený na miestnom Zastupiteľstve 30. 
septembra 2019. 
Poslanec Šesták – pripomienky sa týkajú doplnenia časti, ktorá bude pojednávať o znižovaní 
nákladov dodávateľov tepla. Chýba názor OLO, ktoré nebolo oslovené vyjadriť sa vo veci 
aktualizácie.  
Poslanec Šesták – stručne predstavil materiál. 
Poslanec Vetrák – pripomienky dostanete aj písomne, materiál sa tvorí narýchlo, lebo mesto 
Bratislava ide po 10 rokoch aktualizovať tepelnú energetiku. Preto sa tento dokument robí 
a ide ako pripomienka na mesto Bratislava. Mestská časť vydáva záväzné stanoviská. Treba ju 
dobre definovať, nakoľko bude platiť 10 rokov. Na októbrovom zastupiteľstve mesta 
Bratislava by sa o nej nemalo rokovať. Chcú väčšie zapojenie OLO, ale to nebolo oslovené, 
čo je divný prístup. OLO žiadalo dať stanovisko už ku koncu roka. Preto je to tak narýchlo. 
Poslanec Šesták – pracovná skupina pre revíziu zmluvy s Veoliou sa bude meniť na 
Miestnom zastupiteľstve v bode Rôzne. 
Poslanec Dolinay – v OLO bola táto téma otvorená, ale neviem, či bolo oslovené pri 
koncepcii spracovateľmi. 
 
Hlasovanie o návrhu poslancov: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
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Záver: 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 
 
V úvode materiál predstavil prednosta, ako potrebu reakcie zmeny zákona. Je to technická 
záležitosť Mesto Bratislava deleguje tieto záležitosti na mestské časti. 
Bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 90 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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 
 
Uviedla zástupkyňa Ovečková. 
prednosta – bližšie ozrejmil materiál, skonštatoval, že bol predložený na komisiách 
a konkrétne otázky treba smerovať na p. Broszovú. 
Poslanec Vetrák – 1. ustanovenie bolo treba preformulovať, preto na miestnom zastupiteľstve 
podám malý pozmeňovací návrh. 
P. Broszová – na základe zápisu sme to už preformulovali v medziach zákona. 
Prednosta – bol by som rád, keby sa na Miestnom zastupiteľstve vecne diskutovalo aj 
s poslancami. Z formálneho hľadiska ho akceptujeme, ale vieme ho po diskusii prepracovať. 
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Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 

 
Záver: 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. 
 
Úvodné slovo mal prednosta. Materiály č. 9 – č. 13 boli na komisiách jednoznačne schválené. 
Ja tieto materiály podporujem, tak budú bez ďalšieho komentovania.  
Zástupkyňa Ovečková – Viditeľne Nový pohľad, my nepripadá, ako priestor na podnikanie, 
ale ako byt za 142,-€/mesačne. Bežne ľudia v takýchto bytoch bývajú. Nie je jasné, či v tomto 
priestore niekto prespáva. 
P. Broszová – na Operatívnej porade starostu bolo požadované preveriť stav, majiteľka 
predložila doklady ako aj vyhlásenie, že žije na inej adrese. Nie je odkázaná tu žiť, dodala 
faktúry. Robí sociálne poradenstvo pre mladé ženy s deťmi, má podobný priestor aj 
v Dúbravke.  
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 92 

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

---------- 
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12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre BRISK 
PRINT s.r.o. 
 
Bez úvodného slova. 
Poslanec Šesták – mám požiadavku, aby sa pri takýchto materiáloch uvádzalo či ide 
o prenájom, alebo opakovaný prenájom, teda predĺženie prenájmu. 
Bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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. 
 
Bez úvodného slova. 
Poslanec Šesták – na majetkovej a finančnej komisii sa hovorilo o zvýšení sumy na 60,-€. Do 
zastupiteľstva treba sumu navýšiť. 
Bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 10; za 9, proti 0, zdržal sa 1 - návrh bol 
schválený.  
 

 
Záver: Uznesenie č. 94 

 
Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť 
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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 
 
Bez úvodného slova. 
Poslanec Šesták – na komisiách sa riešilo, či v týchto malých prenájmoch neprenajímať na 
dobu neurčitú. 
Prednosta – ak to ide autoremedúrou, dá sa to akceptovať, lebo sa to dá kedykoľvek 
vypovedať. 
Poslanec Vetrák – na každom začiatku volebného obdobia treba dať zoznam takýchto 
prenájmov. V novom volebnom období. 
Poslanec Petrovič – Definujte mi pojem „drobná plocha“. 
Prednosta – Ide o záležitosť za 30,-€ či 50,-€ mesačne. Ide o prístupové chodníky a plochy, 
ktoré nemožno použiť na iné. 
Poslanec Šesták – stojiská, nájazdy do bytov. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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 
 
Bez úvodného slova. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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“  
 
Materiál predstavila zástupkyňa Hrehorová, ako motiváciu pre pedagógov. Odborný 
zamestnanec sa môže zapojiť, je motivovaný touto novou výzvou, na ktorú nadväzuje 9 
projektov. Termín podania je 25. september 2019 a odborným garantom je PaedDr. Brťková.  
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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. 
 

---------- 
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17. VYHODNOTENIE VI. ro čníka projektu Petržalská super škola a návrh na organizačné 
a obsahové zabezpečenie VII. ročníka projektu Petržalská super škola 
 
Materiál predstavila zástupkyňa Ovečková, ako prínosný projekt pre žiakov ZŠ. Vedci 
prednášajú vyšším ročníkom na školách, deti sa môžu zapojiť do projektov a víťazi sa 
zúčastnia za odmenu SAV.  
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 98 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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 
 
V úvodnom slove skonštatovala zástupkyňa Ovečková, že nie je uzatvorená žiadna nájomná 
zmluva. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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 
 
Úvodné slovo mala zástupkyňa Ovečková, ktorá skonštatovala, že ide o kópiu z mesta 
Bratislava. 
Prednosta – ide o poslaneckú iniciatívu poslanca Draguna. Starosta a prednosta sa stretli so 
zástupcami danej iniciatívy. Posuňte to prosí na miestne zastupiteľstvo. 
Poslanec Vetrák – bol pozvaný poslanec Dragun? 
Prednosta – predkladateľom môže byť aj prednosta. 
Poslankyňa Farkašovská – Komisia životného prostredia tento materiál jednoznačne schválila 
a odporučila, aby Miestny úrad oslovil Lesy SR a Ministerstvo pôdohospodárstva listom, 
nepoužívať chemický postrek RoundUp. 
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Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: 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.  
 

---------- 
 
 

20. Návrh na zvolanie 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
 
Hlasovanie o návrhu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0 – návrh bol 
schválený. 

 
 
Záver: 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.  

---------- 
 

21. Rôzne 

Bod Rôzne otvoril prednosta. Hovoril o anonyme, ktorý bol adresovaný na poslanca J. Kríža. 
Prednosta je pripravený všetkým poslancom odpovedať a vysvetliť prípadné otázky.  
Poslanec Vetrák – bude pripravovať dva materiály (Dodatočná schéma, Uznesenie 
o nedokonalosti zákona). 

---------- 
 
Koniec rokovania:   14:00 hod. 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
       Ing. Ján Hrčka             Ing. Peter Šinály 
    starosta        prednosta 
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Overovatelia zápisu:  ____________________________   
          Ing. arch. Drahan Petrovič 

 
 
 
 
 
    ____________________________ 
     Mgr. Juraj Kríž, PhD. 

 
 
 
 
 
Pripravila:   ____________________________ 
    Ing. Mgr. Janka Hokina 
 


