
Z á p i s n i c a 
z rokovania mimoriadneho 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného dňa 9. septembra 2019 
v CC Centre, Jiráskova č. 3, Bratislava 

 
 
 
Začiatok rokovania: 18:15 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnený:   Stanislav Fiala, miestny kontrolór 
 
Otvorenie zasadnutia: 
Zasadnutie otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Skonštatoval, že Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopné počtom prítomných 34 z počtu 35 poslancov, 
čo predstavuje 97,1 %. Počet poslancov sa v rokovacej sále priebežne menil. 
 
 
Schválenie programu rokovania: 
Rokovanie o tomto bode otvoril starosta Ing. Ján Hrčka.  
 
Hlasovanie o programe: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0 – program 
rokovania bol schválený.  
 
 
Program: 
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č...../2019 
zo dňa ......2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Predkladá: starosta 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č..../2019 
z 09. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z  22. septembra 2015 o poskytovaní 
nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 
školách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 z 28. júna 2016 
Predkladá: zástupkyňa starostu, Jana Hrehorová 
 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2018 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 
Predkladá: starosta 
 

4. Interpelácie 
 

---------- 
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Doplnenie programu rokovania: 
 
poslanec Uhlár – navrhol vyradiť bod 3 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
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 všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 a všeobecne záväzného nariadenia č. 
5/2019“, 
 
poslanec Kríž O. – navrhol zaradiť bod č. 5 „Rôzne“ 
 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Uhlára: prítomných 35, za 4, proti 22, zdržalo sa 6, 
nehlasovali 3 – vyradenie bodu 3 nebolo schválené. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Kríža O.: prítomných 35, za 34, proti 0, zdržal sa 1, 
nehlasovalo 0 – nový bod 5 do rokovania bol schválený. 
 
 

---------- 
 
Návrhová komisia:  poslanec M. Behúl, 
   poslanec T. Palkovič, 
   poslanec J. Vydra. 
 
Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prítomných 35, za 35, proti 0, zdržal sa 0, 
nehlasovalo 0 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 
 
 
Overovatelia zápisu:  poslanec P. Škápik, 

 poslanec J. Kríž. 
 
Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prítomných 35, za 35, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovalo 
0  – overovatelia zápisu boli schválení. 

 
---------- 

 
Hlasovanie: 
 
Bod 1 – „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č...../2019 zo dňa ......2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel“ 
 
 
Poslanec Dragun – navrhol menovité hlasovanie poslancov. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu poslanca Dragúna: prítomných 35, za 2, proti 13, 
zdržalo sa 10, nehlasovalo 0 – menovité hlasovanie nebolo schválené. 
 
Poslanec Sepši – Navrhol doplniť VZN v Prílohe č. 1, Dvory V, bod 3 o čísla Zadunajská 
cesta 1-5. Rovnakú úpravu aj v príslušnej grafickej prílohe. 
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Hlasovanie o návrhu poslanca Sepšiho: prítomných 34, za 31, proti 0, zdržali sa 3, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 
 
Poslanec Behúl – Navrhol doplniť:  
 

1. § 1 ods. (2) písm. i) sa nahrádza novým znením: 
Na účely tohto nariadenia sa rozumie 
návštevníkom 
fyzická osoba, ktorá je registrovaná v elektronickom informačnom systéme 
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom 
poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového 
rozhrania. 

Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 

 
 

2. § 1 ods. (2) písm. o) sa nahrádza novým znením: 
Na účely tohto nariadenia sa rozumie 
rezidentom 
fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt v byte v mestskej časti, ktorá má právny 
vzťah k motorovému vozidlu a je registrovaná v elektronickom informačnom 
systéme prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom 
v Prevádzkovom poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom 
webového rozhrania. 

Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 
 

3. § 6 ods. (1) sa nahrádza novým znením: 
Obyvateľ mestskej časti s trvalým pobytom v byte v zóne dočasného parkovania 
motorových vozidiel, ktorý sa zaregistruje v elektronickom informačnom systéme 
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom 
poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového 
rozhrania, má právny vzťah k motorovému vozidlu a preukáže platné osvedčenie 
o technickom stave motorového vozidla sa dňom registrácie stáva rezidentom. 

Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prítomných 34, za 33, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovalo 
0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 
 

4. § 6 ods. (1) sa nahrádza novým znením: 
Obyvateľ mestskej časti s trvalým pobytom v byte v zóne dočasného parkovania 
motorových vozidiel, ktorý sa zaregistruje v elektronickom informačnom systéme 
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom 
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poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového 
rozhrania, má právny vzťah k motorovému vozidlu a preukáže platné osvedčenie 
o emisnej kontrole (podľa § 7 tohto nariadenia) vozidla sa dňom registrácie stáva 
rezidentom. 

Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prítomných 34, za 19, proti 6, zdržalo sa 8, nehlasoval 
1 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 

 
 

5. § 6 ods. (3) sa nahrádza novým znením: 
Fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje v elektronickom informačnom systéme 
prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom 
poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového 
rozhrania, na dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne  dočasného 
parkovania s uvedením evidenčného čísla motorového vozidla sa dňom registrácie 
stáva návštevníkom. 

Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prítomných 34, za 32, proti 0, zdržali sa 2, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 
 
Poslanec Palkovič – Navrhol nové znenie § 5 ods. (3): 
Úhrada sa neplatí pre vozidlá prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo s praktickou slepotou alebo 
úplnou slepotou oboch očí.  
Vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom podľa osobitého predpisu. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Palkoviča: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 
 
Poslanec Vetrák – Navrhol doplniť:  
 

1. V § 1 ods. 2 písm. j) posledná veta znie: „Pri dočasnom parkovaní presahujúcom 
jednu hodinu vyznačí ďalší, prípadne iný ako hodinový parkovací lístok,“ 
V § 5 ods. 6 druhá veta znie: „Nominálna cena základného parkovacieho lístka je 
jedno euro.“  
V § 5 ods. 6 štvrtá veta znie: „Pri parkovaní presahujúcom jednu hodinu použije 
ďalší, prípadne iný ako hodinový parkovací lístok podľa počtu hodín dočasného 
parkovania, pričom pri vyznačení postupuje v zmysle Prevádzkového poriadku.“ 

Hlasovanie o návrhu poslanca Vetráka: prítomných 34, za 31, proti 0, zdržali sa 3, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 

2. V § 5. ods. 1 sa slová „ktorý vydá prevádzkovateľ“ nahrádzajú slovami „ktorý vydá 
prevádzkovateľ po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov tohto zastupiteľstva“. 
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Hlasovanie o návrhu poslanca Vetráka: prítomných 34, za 2, proti 2, zdržalo sa 30, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia nebol schválený. 

 
3. V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2. 

 
Hlasovanie o návrhu poslanca Vetráka: prítomných 34, za 30, proti 1, zdržali sa 3, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 

 
4. Doterajší  text § 8 sa označuje ako odsek 1 a odsek 2. V § 8 ods. 2 sa na konci 

pripájajú tieto slová „1. novembra 2019“. 
 

Hlasovanie o návrhu poslanca Vetráka: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 

 
 
Poslankyňa Pätoprstá – Navrhla doplniť:  
 

1. v § č. 6 ods. 4 „Občan s trvalým bydliskom v Petržalke, ktorý umožní na svoje meno 
registrovať auto, ktoré využíva nerezident a umožní mu tak získať výhody rezidenta, 
stráca právo získať rezidenčnú kartu.“ 

 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Pätoprstej: prítomných 34, za 1, proti 5, zdržalo sa 28, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia nebol schválený. 
 

2. v § 7 ods. 4 „užíva motorové vozidlo rodičov“. 

 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Pätoprstej: prítomných 34, za 1, proti 11, zdržalo sa 22, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia nebol schválený. 
 
 
Poslankyňa Podhorná – Navrhla doplniť:  
 

1. V § 7 doterajší ods. (3) sa označuje ako ods. (2) a vkladá sa písm. e), ktoré znie: 
užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu. 

 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Podhornej: prítomných 34, za 27, proti 7, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 

 
2. V § 7 sa vkladá ods. (3), ktorý znie: rezident preukáže platné osvedčenie 

o technickom stave motorového vozidla a platné osvedčenie o emisnej kontrole 
vozidla, ak sa v zmysle platných právnych predpisov vyžaduje. 

 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Podhornej: prítomných 34, za 24, proti 3, zdržalo sa 7, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 
 

3. V § 7 ods. (2) 
Rezident stráca postavenie rezidenta: 
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Písm. a) zmenou trvalého pobytu mimo územia MČ. 

Hlasovanie o návrhu poslankyne Podhornej: prítomných 34, za 32, proti 0, zdržali sa 2, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 

 
4. V § 7 ods. (2) 

Rezident stráca postavenie rezidenta: 
Písm. b) ak nepreukáže platné osvedčenie o technickom stave motorového vozidla 
a platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak to platné právne predpisy vyžadujú, ku 
všetkým vozidlám, ku ktorým má právny vzťah a využíva verejné priestranstvo na 
území MČ na parkovanie uvedených vozidiel. 

 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Podhornej: prítomných 34, za 23, proti 5, zdržalo sa 6, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 
 
Poslanec Dragun – Navrhol doplniť:  
 

1. Nahrádza v prílohe 1, časti Háje III. bod 6. Medveďovej 6 – zboku za Medveďovej 
6-10, a bod 7. Medveďovej 1A za Medveďovej 1-7. 

2. Rovnaké úpravy sa aplikujú v prílohe 2, grafické vymedzenie zón. 

Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prítomných 34, za 21, proti 0, zdržalo sa 13, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 
 
Poslanec Vydra – Navrhol doplniť:  
 
V prílohe č. 1, Lúky IV – V zmeniť v grafickej prílohe značenie pre rezidentov uvedené pod 
č. 7 (Beňadická 5-15) v prospech firiem sídliacich v tejto časti a rezidenčné miesta vyhradiť  
vo väčšej vzdialenosti v pôvodne nevyznačenej oblasti. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Vydru: prítomných 34, za 6, proti 5, zdržalo sa 23, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia nebol schválený. 
 
 
 
Hlasovanie o uznesení k bodu č. 1 ako celku: prítomných 34; za 33, proti 1, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 - návrh bol schválený.  
 
 
 
Bod 2 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č..../2019 z 09. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z  22. septembra 2015 o poskytovaní 
nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 
školách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 z 28. júna 2016 
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Poslankyňa Plšeková – Navrhla doplniť:  
 
§ 6 Výška príspevku 
 

(1) Príspevok poskytnutý oprávnenej osobe na predprimárne vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách je vo výške 90,- Eur /dieťa/ kalendárny mesiac. 

 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Plšekovej: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia bol schválený. 
 
 
 
Hlasovanie o uznesení k bodu č. 2 ako celku: prítomných 33; za 33, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 - návrh bol schválený.  
 
 
 
Bod 3 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 všeobecne 
záväzného nariadenia č. 5/2018 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 
 
 
Poslanec Uhlár – navrhol procedurálny návrh o prerušení bodu 3. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu poslanca Uhlára: prítomných 34, za 1, proti 27, zdržalo 
sa 6, nehlasovalo 0 – prerušenie bodu 3  nebolo schválené. 
 
 
Poslanec Bučan – navrhuje doplniť: 
Vypustiť v § 4 slová za čiarkou: „maximálne však do výšky100.000,-eur.“ 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Bučana: prítomných 31, za 10, proti 4, zdržalo sa 17, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia nebol schválený. 
 
 
Poslanec Vetrák – navrhuje zmenu uznesenia: 
 
V Čl. I sa doterajší text nahrádza týmto znením:  
 
„1. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno j). 
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l). 
 
 2. V §5 ods. 3 písmeno j) znie: 
„ j)  ak žiadateľ v posledných troch rokoch pri použití dotácie poskytnutej mestskou časťou 
závažným spôsobom, opakovane alebo aspoň trikrát menej závažným spôsobom porušil 
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zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis; pri hodnotení závažnosti sa prihliada na 
výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu príslušného orgánu,“. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Vetráka: prítomných 31, za 27, proti 0, zdržlil sa 4, 
nehlasovalo 0 – návrh na zmenu (doplnok) uznesenia nebol schválený. 
 
 
Hlasovanie o uznesení k bodu č. 3 ako celku: prítomných 29; za 25, proti 0, zdržali sa 4, 
nehlasovalo 0 - návrh bol schválený.  
 
 
Koniec rokovania:   21:44 hod. 
 
 
 
Doslovný prepis priebehu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -
Petržalka tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
       Ing. Ján Hrčka                Ing. Peter Šinály 
    starosta        prednosta 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisu:  ____________________________   
     Mgr. Pavol Škápik 

 
 
 
 
    ____________________________ 
     Mgr. Juraj Kríž, PhD. 

 
 
 
 
 
Pripravila:   ____________________________ 

Ing. Mgr. Janka  Hokina 


