
 Z á p i s n i c a  
z rokovania 6. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti  
Bratislava-Petržalka konanej dňa 26. novembra 2019 

 
 
Začiatok rokovania: 10:06 hod. 
 
Prítomní:                  Ing. Lýdia Ovečková – 1. zástupkyňa starostu, 

Jana Hrehorová – zástupkyňa starostu, 
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, 

                                 Mgr. Pavol Škápik – člen rady, 
 
Ospravedlnení:         Mgr., Ing. Peter Cmorej – člen rady, 
 
Ďalej boli prítomní:   

Ing. Peter Šinály – prednosta MÚ, 
Ing. Miroslav Štefánik – zástupca prednostu MÚ, 
Mgr. Ivan Kezman - 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 – vedúca organizačného ref., 
Monika Škamlová - organizačný ref., 
JUDr. Eva Štefániková - organizačný ref., 
Mgr. Petra Vančová – kancelária starostu, 
Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného odd., 
Ing. Ján Hrčka – starosta,  
Ing. Milan Raus – referát dopravy. 

 
 
Otvorenie zasadnutia: 
Zasadnutie otvorila 1. zástupkyňa starostu Ing. Lýdia Ovečková. Skonštatovala, že Miestna 
rada mestskej časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopná, počtom bolo 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 4 materiály:  
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Petržalka č. 7/2015 z 22. Septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení č.7/2017 a VZN č. 2/2019 ako bod 20A, 
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2. Prerokovanie protestu prokurátora proti Čl. I bod 2. Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 
4/2019 a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka 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 VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, 
VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019 ako bod 28, 

 
3. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka ako bod 29, 

 
4. Návrh na vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Turnianska, MŠ Turnianska a MŠ 

Bzovicka ako bod 27. 
 
Hlasovanie o doplnení programu:  
 
Zaradenie nového bodu č. 20A: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 – nový bod č. 20A  
rokovania bol zaradený.  
 
Zaradenie nového bodu č. 28: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 – nový bod č. 28  
rokovania bol zaradený.  
 
Zaradenie nového bodu č. 29: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 – nový bod č. 29  
rokovania bol zaradený.  
 
Zaradenie nového bodu č. 27: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 – nový bod č. 27  
rokovania bol zaradený.  
 
 
Hlasovanie o programe ako celku: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 – program  
rokovania bol schválený.  
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Pavol Škápik a Mgr. Juraj Kríž, PhD.– členovia rady. 
 
 
Hlasovanie: prítomných 8; za 6, proti 0, zdržali sa 2 – overovatelia boli schválení. 
 

 
---------- 
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1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka k 31.10.2019 

 
Uviedla Ing. Ovečková a dala slovo prednostovi. 
Prednosta skonštatoval, že uznesenia sa plnia. V prípade Uznesenia č.143 sa čaká na 
vyjadrenie príslušného úradu a preto žiada o predĺženie termínu na zvolanie okrúhleho stola 
do konca roka 2019. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 

Záver: Uznesenie č. 102 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
b e r i e   n a  v e d o m i e 
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   
k 31. 10. 2019. 
 

---------- 
 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 
2022 

 
Materiál uviedla 1. zástupkyňa starostu a odovzdala slovo prednostovi. 
 
Prednosta predstavil materiál a skonštatoval, že politická situácia na Slovensku má dopad na 
ekonomiky Miestnych úradov, samospráv v rámci originálnych kompetencií. Rezervný fond 
v rozpočte 2020 je zapojený v plnej výške, ako aj všetky rozpočtovateľné zdroje. Poslanci 
budú rozhodovať o rozpočte na základe výstupov z komisií a pracovných skupín 
Starosta – zapojil sa do rokovania a skonštatoval, že sa zdrží iba 30 minút. 
Miestny kontrolór – podotkol, že jeho odborné stanovisko pôjde ako súčasť materiálu do 
Miestneho zastupiteľstva. 
Poslanec Dolinay – na klube sme sa dohodli, že by sme chceli „rozpoložkovať“ niektoré 
náklady. Stredisko sociálnych služieb na Vavilovovej je v nevyhovujúcom stave, môže sa 
hoci kedy zatvoriť. Finančné prostriedky zo Športovej haly navrhuje alokovať na stredisko 
sociálnych služieb, 100.000, – 150.000,- €, aby sa stredisko nemuselo zatvoriť. Pýtal sa , či je 
v rámci rozpočtu internetová TV? 
Odpovedala zástupkyňa Hrehorová – zostali všetky TV, je tam aj návrh na škrtanie. 
Poslankyňa Farkašovská – navrhujete 5000,- € na poslanca v rámci poslaneckých priorít. 
Navýšenie kapacít materských škôl treba vysvetliť. 
Prednosta – záležitosť televízií, stav Bratislavskej TV je nezmenený. O rozpočte treba 
komunikovať písomne. Ohľadne Vavilovovej – hala nie je prioritou, peniaze z haly prejdú do 
budúceho roka, ak sa škrtnú. Vo februári sa tieto financie môžu zobrať.  
Na MŠ sa intenzívne pracuje, ale všetky financie tam nie sú postačujúce. Ak sa bude prerábať 
Hrobáková na MŠ, financie budú potrebné aj tam. Prešlo iba pár dní, čo bola budova 
zatvorená. Z Hrobákovej môže byť aj sociálne zariadenie, poslanci o tom rozhodnú na 
miestnom zastupiteľstve. 
Poslankyňa Farkašovská – Pýtala sa, ako vyzerá rekonštrukcia našich MŠ? Skonštatovala, že 
na Turnianskej a Holíčskej nie sú práce skončené. Čo je vlastné hotové? Hotová je 
Röntgenova a ostatné do konca januára 2020? 
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Zástupca prednostu Štefánik – Urobili sa rekonštrukcie okien, strechy. Všetky naplánované 
práce sa dokončili. Pracovná skupina naplánovala aj veci navyše. Problémom bola Holíčska, 
kde je dohoda, aby sa práce presunuli do budúceho roka, nakoľko sa budú rekonštruovať, nad 
rámec plánovaných prác, aj sociálne zariadenia. 
Poslankyňa Farkašovská – Pýtala sa na  priority poslancov. Ide o 5000,- € na poslanca, preto 
treba schváliť mechanizmus, ako to po schválení rozpočtu prerozdeliť. Týka sa to všetkých 35 
poslancov. 
Poslanec Kríž – nadviazal na Dolinaya. Konkrétne nie je rozdelená položka „Moderný 
miestny úrad“, požiadal o doplnenie. Na Mediálnej rade sme sa bavili o propagácii TV, 
nakoľko sa za 10 rokov nezmenilo nič. Otázkou je, či 50.000,- € neušetriť tu. Ohľadom priorít 
poslancov nadväzujem na poslankyňu Farkašovskú, obmedziť možnosti usmernenia 
poslancov čiastkou 5000,- € na poslanca je nedostatočné. Ide iba o údržbové projekty. Za náš 
klub, chcem poznamenať, že síce vieme, že možnosti sú obmedzené, ale Petržalka nemá 
žiadnu bezbariérovú materskú školu. Treba sa nad týmto faktom zamyslieť. Napríklad na MŠ 
Dudova by sa mohlo vybudovať bezbariérové schodisko. Cena by sa mohla pohybovať od 
20.000,- € do 200.000,- €, podľa rozsahu prác. Zo strany samosprávy treba tie peniaze na účet 
aj dať. Stalo sa, že niektoré veci sa nakoniec tento rok neuskutočnili. 
Poslanec Dolinay – pri TV Bratislava rozmýšľajme nad platnými zmluvami, ktoré môžeme po 
ich vypršaní zrušiť. Trojmesačná výpovedná lehota.  
Poslanec Petrovič – Otvoril tému terás, ktorá je podľa neho aktuálna. Nakoľko 1/3 z poplatku 
ide na mesto, treba presadiť, aby peniaze zostávali v Petržalke. 
Poslanec Palkovič – mal konkrétnu otázku, či zmeny, dohodnuté na kluboch sú zapracované 
v texte rozpočtu? 
Starosta – k téme peňazí na terasy – prioritne sa by sa mali riešiť schodiská terás. Na Námestí 
republiky chceme centrálne námestie, čo si vyžiada zdroje na projekt. Vavilovova vs. 
Prokofievova, tu sa treba rozhodnúť, ktorú oblasť budeme preferovať. Šport, školstvo, 
sociálnu oblasť? V ďalšom rozhodovaní treba rozlišovať vlastné zdroje a dotácie. K téme 
bezbariérovosti  - otázkou je, či riešiť jednu školu ako celok, alebo spraviť bezberiérové 
vstupy na viacero škôl. Dalo by sa to koncepčne rovnako doriešiť. O poslaneckých prioritách, 
5.000,- € na poslanca – o celom rozpočte rozhodujú poslanci. 35 poslancov, po 5.000,- €, to je 
175.000,- €, to už je vysoká suma. Možno to bude 35 projektov pre mestskú časť, ak sa 
poslanci nespoja. 
Zástupca prednostu Štefánik -  vyjadril sa k prioritám. Terasy a schodiská sú už zapracované 
v materiáloch. Ak tam niečo chýba, treba dať včas vedieť. 
Vedúci finančného oddelenia Lukáček – treba sa pozrieť na programový rozpočet, kde sú 
zapracované aj požiadavky poslaneckých klubov. Podobne je rozpísaný aj investičný plán. 
Poslankyňa Farkašovská – V prípade revitalizácie Námestia republiky je plánovaná súťaž 
a urobená štúdia? Orezanie stromov a kríkov je revitalizácia? 
Poslanec Petrovič – vyjadril sa k súťaži, ktorú zastreší poslanec Repka, bude diskusia 
o predstave poslancov. V rozpočte sú prostriedky iba na súťaž. 
Poslankyňa Farkašovská – Aké financie sú na štúdiu? 25.000,- €? 
Poslanec Palkovič – Zaujímala ho otázka, či sa budú prenášať nevyčerpané peniaze 
z cyklotrás. 
Prednosta – občanom a poslancom sa predkladá zverejnený rozpočet. presuny sú možné iba 
na základe poslaneckých návrhov. Môže sa schvaľovať iba zverejnený rozpočet. 
Kontrolór Fiala – súhlasí, tak to má byť. 
Starosta – rozpočet je už zverejnený, nedajú sa robiť úpravy. 
Poslanec Palkovič – premietnu sa návrhy poslancov a budú tam zapracované  financie 
z nezrealizovaných projektov? Peniaze idú do rezervného fondu a až z neho idú na projekty? 



5 
 

Minulý rok tam bolo 140.000,- € a tento rok tam je 136.000,- €, teda prebytok nebude. Repka 
zastavil 100.000,- € na chodníky. Ako je možné, že cyklo-projekty nie sú? 
Poslanec Škápik – stretnutie s naším klubom bolo pred viac ako 15. dňami. Tam sa rozprávalo 
o presunoch financií. Išlo o to, že tento rok nebolo všetko vyčerpané, preto sme chceli, aby 
boli tieto peniaze presunuté do roku 2020. Bolo nám povedané, že to tam bude. Koľko je 
v rezervnom fonde nespotrebovaných financií? Je to zhoda naprieč klubmi. Čo všetko je 
zapracované do tohto rozpočtu? Investičný plán – všetky položky sú aj v rozpočte? 
Štefánik – potvrdil, že to „sedí“. 
Poslanec Škápik – treba finančné prostriedky z nevyčerpaných naplánovaných projektov 
z roku 2019 komplet presunúť do roku 2020. 
Starosta – všetko nevyčerpané z projektov z roku 2019 sa presúva do roku 2020. Financie 
z cyklotrás na cyklotrasy, z opravy terás na opravu terás. 
Poslanec Kríž – podotkol, že niektoré projekty, na ktoré boli financie sa nerealizovali. Ako to 
napasovať do rozpočtu? Pýtal sa, prečo sa rozhodlo, sa bude prerábať Námestie Republiky 
a nie Šrobárovo námestie. 6,5 milióna na „moderný úrad“ nie je konkretizovaných.  
Zástupkyňa Ovečková – navrhla stretnutie, ešte pred miestnym zastupiteľstvom, s tým, že 
nezaradení poslanci môžu podať návrhy na rozpočet jej. Podotkla, že nie je vhodné tvoriť 
rozpočet na Zastupiteľstve. Prioritne sa bude robiť to, o čo rozhodne väčšina. Následne 
ukončila diskusiu. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 10; za 7, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1 - 
návrh bol schválený.  
 
 

Záver: Uznesenie č. 103 
 

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    
  
a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s príjmami a výdavkami v 
čiastke 43.965.819 EUR,       
b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020, 
c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať 
rozpočtové opatrenia na rok 2020:  
1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých 
na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých 
darov, 

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy,  

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 
EUR a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 
EUR,  

4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení 
vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50.000,- €  
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5. v podprograme 5.1 predškolské vzdelávanie vykonávať presun výdavkov medzi 
prvkami bez obmedzenia pri zachovaní celkovej výšky výdavkov. 

  
z o b r a ť  n a  v e d o m i e  
  
a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021 a 2022,  
b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022. 

---------- 
 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 
 
Uviedla zástupkyňa Ovečková, bližšie vysvetlil prednosta. Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 8, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1 - 
návrh bol schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 104 

 
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:  
  
- zníženie príjmových finančných operácií o 550.000,- €  
- zníženie kapitálových výdavkov o 550.000,- €  
 

---------- 
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  
č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
 
Uviedla zástupkyňa Ovečková, bližšie vysvetlil prednosta. Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 8; za 7, proti 0, zdržali sa 1 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 105 
 
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 mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 5/2017 z 28. februára 
2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
 

---------- 
 
 

5. Návrh na zrušenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka a s tým súvisiacich 
dokumentov 
 
Materiál uviedla zástupkyňa Ovečková a dala slovo prednostovi. 
Prednosta – skonštatoval, že predkladaný materiál nadväzuje na materiál predchádzajúci 
a otvoril diskusiu. 
Poslanec Petrovič – upozornil na technickú nezrovnalosť – namiesto slova komisia má byť 
pracovná skupina, treba to opraviť v uznesení. 
 
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu p. Petroviča: prítomných 8; za 8, proti 0, zdržali sa 0 - 
návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 8; za 8, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 106 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
  
o d p o r ú č a  
  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka:  
  
1. zrušiť mimorozpočtový Fond rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka  
  
2. zrušiť Štatút Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka  
  
3. zrušiť Radu fondu rozvoja a odvolať súčasných členov Rady fondu rozvoja  
  
Súčasní členovia Rady fondu rozvoja:  
a) Petrovič Drahan  
b) Repka Matúš  
c) Pätoprstá Elena  
d) Vetrák Milan  
e) Cmorej Peter 
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f) Uhlár Ivan 
g) Kríž Oliver  
  
4. vytvoriť pracovnú skupinu pre Správu poplatku za rozvoj pri miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  
  
5. zvoliť členov pracovnej skupiny pre Správu poplatku za rozvoj  
  
Návrh členov pracovnej skupiny pre Správu poplatku za rozvoj:  
a) Petrovič Drahan  
b) Repka Matúš  
c) Pätoprstá Elena  
d) Vetrák Milan  
e) Cmorej Peter  
f) Uhlár Ivan  
g) Kríž Oliver  

---------- 
 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
 
Materiál uviedol prednosta a vyzval na diskusiu. 
Poslanec Dolinay – v auguste sme dostali 1. VZN, vypadol pojem rodinný dom, teda je to 
v rozpore s platným VZN. Obmedzujeme ich vo vzťahu k vlastníckym právam. Univerzálnym 
VZN by sme mali vyriešiť aj cudzincov, 8%, s prechodným pobytom. Cudzinec s trvalým 
pobytom by nemal byť diskvalifikovaný. 
Zástupkyňa Ovečková – môže sa to vyriešiť poslaneckým návrhom. 
Milan Raus – rodinný dom je súčasťou VZN, je tam zadefinovaný. 
Zástupkyňa Ovečková – treba si to do zasadnutia miestneho zastupiteľstva prejsť 
v poslaneckých kluboch. 
Poslanec Vetrák – otázka cudzincov si zaslúži diskusiu. Namieste je aj otázka, kde cudzinec 
platí dane? Mali by si do určitého času prehlásiť trvalý pobyt do Petržalky, aby to 
nezneužívali. K zdravotne ťažko postihnutým osobám – nie všetci vedia, že je preukaz ZTP 
a parkovací preukaz ZTP. Odporúčam diskusiu aj o tejto záležitosti, čo sa tým myslelo aj 
v celomestskom VZN. Používané mapy sú nezrozumiteľné. Nedá sa tam vložiť aspoň jedna 
orientačná ulica? V mape sa nedá dobre orientovať. 
Milan Raus – treba navrhnúť formát mapy. 
Zástupca prednostu Kezman – najnovšie mapy už majú zaznačené okrajové ulice. 
Zástupkyňa starostu ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu. 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 107 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
o d p o r ú č a 
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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 mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa              
9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
 

---------- 
 

7. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení 
VZN č. 5/2019 
 
Materiál uviedla zástupkyňa Ovečková a udelila slovo prednostovi. 
Prednosta – skonštatoval, že predkladaný materiál je už po termíne a jeho schválenie bude 
indikáciou mestského zastupiteľstva mesta Bratislavy. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 108 

 
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  
  
stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019. 
 

---------- 
 

8. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 
 
Uviedla zástupkyňa Ovečková, bližšie vysvetlil prednosta. 
Prednosta - potvrdil, že ide o vysoko aktuálny materiál a otvoril diskusiu. 
Poslanec Vetrák – mal otázku, čo prinesie predkladaný materiál a jeho dôsledky ľuďom, 
okrem zvýšenia daní. Filozofia je v poriadku, ale sadzba navýšenia a toho, čo ľudia dostanú je 
otázna. Určite je potrebná ďalšia diskusia. 
Ing. Ovečková ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu.  
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Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 10; za 8, proti 0, zdržali sa 2 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 109 
 
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   
  
stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti  
 

---------- 
 

9. Zadanie Územného plánu zóny Kapitulský dvor 
 
Materiál uviedla 1. zástupkyňa starostu. 
Prednosta – bližšie vysvetlil dôvod spracovania predkladaného materiálu.  
Poslanec Šesták – upozornil, že sa treba vyvarovať chýb, ako pri zonácii v areáli Matador 
Poslanec Verták – je určitá postupnosť dodatkov. Je potrebné, aby sa aj 3. dodatok 
vyobstarával v roku 2020, aby sa to nepredĺžilo o ďalší rok.  
Diskusiu ukončila zástupkyňa Ovečková. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 110 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
o d p o r ú č a  
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Zadanie Územného 
plánu zóny Kapitulský dvor  
 

---------- 
 

10. Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka v bývalom 
areáli Matador 
 
Materiál uviedla zástupkyňa Ovečková a udelila slovo prednostovi. 
Prednosta – Jeho otázkou na poslancov bolo, zamyslieť sa nad tvarom mena Joseph. 
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Poslankyňa Farkašovská – správnosť názvov ulíc treba prediskutovať s jazykovedcami. 
konkrétne Joseph, Ulica Závodu Matador. 
Poslanec Dolinay – predkladaný materiál pôjde na mesto, kde je aj jazykovedkyňa, ktorá to 
overí. 
Prednosta – požiadal o preverenie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 10; za 10, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 111 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
o d p o r ú č a  
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh na pomenovanie 
nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka v bývalom areáli Matador názvami:  
a) Ulica závodu Matador  
b) Pri smaltovni  
c) Ulica Gustáva Mallého  
d) Ulica Josepha Poppera  
e) Ulica Antona Durvaya  
 

---------- 
 

11. Príloha č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 
Bratislavou v znení dod.č.1 
 
Predkladaný materiál predstavila 1. zástupkyňa. 
Poslanec Vetrák – upozornil, že na miestnom zastupiteľstve, predloží poslanecký návrh. 
Poslanec Škápik – sa opýtal, či si mestská časť nechá schvaľovať služby. 
Zástupkyňa Ovečková – vyjadrila sa, že na budúci rok bude predmetný materiál 
novelizovaný. 
JUDr. Kupková – upozornila, že názov materiálu nie je správny. Odporučila názov „Návrh 
dodatku k zásadám hospodárenia...“. Treba upozorniť spracovateľa materiálu – Mgr. 
Strapcovú. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 8, proti 0, zdržal sa 1 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 112 
 
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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prílohu č. 6 k  Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-
Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení 
dod.č.1  
 

---------- 
 

12. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre 
FC Peržalka družstvo 
 
Materiál uviedol prednosta. Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 113 
 
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 nebytového priestoru – telocvične, blok A3 o  výmere 292 m2 
v objekte Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka družstvo, Viedenská 
cesta 257/1869, 851 01 Bratislava, IČO: 50847392, na dobu určitú do 31.03.2020, mimo 
školských prázdnin, pondelok až piatok, celkom  9 ½ hodín týždenne za cenu  10,00- €/hod., 
celkovo za 95,00- € týždenne.  
  
Zmluva o nájme nebytového priestoru 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. 
 

---------- 
 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú 
základnú umeleckú školu 
 
Predkladaný materiál uviedla zástupkyňa Ovečková. Upozornila na fakt, že ZUŠ, tam 
pôsobila už dávnejšie, ale p. Redecká, sa rozhodla, že musia odísť. Vedenie ZUŠ sa chce do 
priestorov na Turnianskej ulici vrátiť. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 8, proti 0, zdržal sa 1 - návrh bol 
schválený.  
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Záver: Uznesenie č. 114 
 
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 – 2 odborné učebne (tanečná miestnosť 
a miestnosť s klavírom) v objekte Základnej školy Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre 
Súkromnú základnú umeleckú školu, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava, IČO:42180392, na 
dobu určitú odo dňa  01.02.2020 do 31.12.2027  za cenu 10,00 €/hod., podľa aktuálneho 
rozvrhu hodín školského polroka predloženého prenajímateľovi.  
  
Zmluva o nájme bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, že  zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 
uznesenie stratí platnosť.   
 

---------- 
 

14. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4589/4 pre Ivetu Farenzenovú 
 
Materiál uviedol prednosta a vysvetlil, že ide o prístupovú cestu k pozemku. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 115 
 
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. 
4583/4 v k. ú. Petržalka o výmere 10,86 m2 pre žiadateľa Ivetu Farenzenovú , Vavilova 6, 
851 01 Bratislava, na dobu neurčitú,  za cenu 5,20 €/m2/rok, celkovo za 56,50 €/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.   
 

---------- 



14 
 

15. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku parc. č. 3234/4 pre občianske združenie 
Kaspian 
 
Materiál predstavil prednosta. Skonštatoval, že mestská časť má o danú oblasť záujem, 
nachádzajú sa tam parkoviská a výmera prenájmu bola znížená. Vyzval na diskusiu. 
Poslanec Šesták – podotkol, že problematiku treba riešiť komplexne, nakoľko sa tu bude 
riešiť štúdia. 
Poslankyňa Farkašovská – navrhla skrátiť dobu prenájmu na 2 roky s výpovednou lehotou. 
Poslanec Petrovič – rovnako sa prikláňa k skráteniu prenájmu. 
Prednosta – upozornil, že doba prenájmu mala byť vydiskutovaná na komisiách. Občianske 
združenie má peniaze viazané na dlhodobý prenájom. Navrhol materiál stiahnuť. 
Poslanec Vetrák – doba neurčitá nie je dobrá, ale momentálne je pre nás najvýhodnejšia. treba 
si však ustrážiť lehoty. 
Poslanec Petrovič – upozornil, že to vo všetkých komisiách nebolo. 
Poslanec Šesták – priklonil sa tiež k dobe neurčitej. Skonštatoval, že dotácia OZ je 
momentálne neurčitá, a že sa bude uchádzať o dotáciu v budúcnosti. 
Prednosta – autoremedúrou zmenil dobu prenájmu na „dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 
mesiacov“ 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 116 
 
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. 
3234 v k. ú. Petržalka o výmere 5621 m2 za účelom užívania a rekonštrukcie vybavenia 
skateparku,  pre občianske združenie Kaspian, Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava, na dobu 
neurčitú  s výpovednou lehotou 6 mesiacov,  za cenu 1,00- €/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.   
 

---------- 
 

16. Návrh na predĺženie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Univerzálnej 
prevádzkovej budovy na Kutlíkovej 17, pre Pavla Kupku 
 
Predstavil prednosta a vyzval na diskusiu. 
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Poslanec Šesták – poznamenal, že proti prenájmu nič nemá, ale úradné hodiny treba 
prispôsobiť a zosúladiť s Miestnym úradom, Sociálnou a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. 
Prednosta – prijal predložené zmeny autoremedúrou. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 117 
 
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 nájom nebytového priestoru o výmere 3 m2, za 
účelom prevádzkovania kopírovacej služby a drobného predaja polygrafie na prízemí bloku B 
v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy (ďalej len UPB) na Kutlíkovej ul. č. 17, 
postavenej na pozemkoch parc. č. 1444/7, 1444/8 a 1444/21 súpisné číslo 1755, zapísanom na 
LV č. 2118, pre žiadateľa – Pavla Kupku, Sklenárová 46, 821 09 Bratislava, IČO: 45237824, 
na dobu neurčitú,  za cenu 96,00 €/m2/rok, celkovo za 288,00 €/rok. Cena energií a služieb je 
36,00 €/m2/rok, celkovo 108,00 €/m2/rok.   
  
Celková suma za  nájom, energie a služby je 396,00 €/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.   
 
Uznesenie bolo schválené s pripomienkou zapracovať do zmluvy podmienku, zosúladenia 
úradných hodín s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka, so Sociálnou 
poisťovňou a so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. 
 

---------- 
 

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Anatolija Karpova pre Klub 
modernej gymnastiky Danubia 
 
Materiál uviedla zástupkyňa starostu Ovečková s poznámkou o rozdielnej sume nájmu 
futbalistov a gymnastov. 
Miestny kontrolór – odpovedal zástupkyni, že uvedená suma nie je poddimenzovaná 
a rozdielne sumy nevidí ako problém. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
schválený.  
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Záver: Uznesenie č. 118 
 
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 malej telocvične o  výmere 170,20m2 v 
pavilóne A2 v objekte Základnej školy Anatolija Karpova, Černyševského 8, 851 01  
Bratislava, súpisné číslo 1286, postaveného na pozemku reg. „C“ KN parc.č. 4682, 
zapísaného na LV 4550,  pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, Topoľčianska 33, 
85105 Bratislava, IČO: 36071498 na dobu určitú do 20.06.2020  mimo školských prázdnin, 
pondelok, utorok, štvrtok od 16.30 do 19.00 hod.,  za cenu 3,45 €/hod.   
  
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. 
 

---------- 
 

18. Návrh na  predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte  
Univerzálnej  prevádzkovej  budovy  Kutlíkova 17  v  Bratislave  pre  Sociálnu 
poisťovňu  
 
Materiál uviedla 1. zástupkyňa starostu a odovzdala slovo prednostovi. 
Prednosta – skonštatoval, že Miestny úrad si prenajíma priestory od Technopolu a od úradu si 
prenajíma Sociálna poisťovňa. Odporučil predmetný materiál schváliť. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 119 
 
Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka  
 
odporúča  
  
Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka  
  
schváliť  
  
ako prípad  hodný osobitného  zreteľa  v zmysle § 9a  ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších  predpisov predĺženie doby nájmu pre Sociálnu poisťovňu 
Ul. 29.augusta  8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 308 07 484, na dobu neurčitú, za podmienok 
schválených v nájomnej zmluve č. 36/2014 zo dňa 06.05.2014  
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Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  36/2014 o nájme  nebytových priestorov bude s nájomcom 
podpísaný do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade 
toto uznesenie stratí platnosť. 
 

---------- 
 

19. Rozšírenie činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 
 
Materiál uviedol predkladateľ Viktor Baumann, poverený vedením MP VPS. Bližšie vysvetlil 
dôvod spracovania predkladaného materiálu. Ďalej vysvetlil, že za stanovených podmienok 
bude VPS vykonávať podnikateľskú činnosť. VPS aj napriek tomu, že fakturovala za služby, 
nemala dodnes živnostenské oprávnenie. Teraz bude môcť vykonávať činnosti pre tretiu 
stranu. Materiál bude predložený na miestnu radu a mieste zastupiteľstvo. 
Poslanec Vetrák – vyjadril sa, že nespochybňuje zámer. Chcel vidieť koncepciu, ale stále 
nebola predložená. Vyjadril potrebu, aby koncepcia bola predložená na februárové 
zastupiteľstvo, a bola tam schválená. Keď nebude schválená koncepcia, nebudú prostriedky. 
Úloha pre V. Baumanna – predložiť na februárové zastupiteľstvo „koncepciu rozvoja VPS“. 
 
Hlasovanie o návrhu p. Baumanna: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 120 
 
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  
 
1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 

Petržalka, zo dňa 29.12.1985 v znení neskorších dodatkov  
 
2.  Dodatok č. 1 k Štatútu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, zo dňa 

1.7.2009  
 

---------- 
 

20. A Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 
7/2015 z 22. Septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v znení č.7/2017 a VZN č. 2/2019 
 
Materiál predstavila zástupkyňa starostu Hrehorová a Iveta Jančoková, poslankyňa. 
Diskusia sa zaoberala predovšetkým vyhodnocovaním a bodovaním projektov. V bode 8 
chýbalo kritérium 40%, nakoľko sa čaká na vyjadrenie právneho referátu. V bode 7 sa riešila 
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možnosť dať čestne vyhlásenie – ak už bude niečo zadané v systéme, netreba to dávať aj 
v ďalšie roky. 
Poslanec Vetrák – podal pozmeňovací návrh v prílohe č. 1, v Hodnotiacich kritériách (je 
súčasťou Uznesenia č. 121) 
 
Hlasovanie o návrhu p. Vetráka: prítomných 9; za 6, proti 1, zdržal sa 2 - návrh bol 
schválený.  
 
Hlasovanie o návrhu zástupkyne starostu Hrehorovej a poslankyne Jančokovej: prítomných 
9; za 7, proti 0, zdržal sa 2 - návrh bol schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 121 
 
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   
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 

2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

VZN č.7/2017 a VZN č. 2/2019 

V Prílohe č. 1 – Hodnotiace kritériá 
Kritérium c) 
sa nahrádza: 
Finančná stránka projektu - primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu, jasné nastavenie 
cieľov s prepojením na príslušné aktivity vo viazanosti na aktuálny rozpočet, ako aj vlastné 
zdroje žiadateľa (0 až 8 bodov, pričom, ak žiadateľ vkladá do projektu viac ako 20% 
vlastných zdrojov, pridelí sa mu 1 bod, ak viac ako 40%, pridelia sa mu 2 body, ak viac ako 
60%, pridelia sa mu 3 body a ak viac ako 80%, pridelia sa mu 4 body a zvyšné 4 body sa 
pridelia za hodnotenie ostatných položiek v rámci tohto kritéria), 
 

------------- 
 

21. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
 
Materiál uviedla 1. zástupkyňa starostu Ovečková. Vysvetlila, že Dodatok č. 3 
k Rokovaciemu poriadku MR sa týka predovšetkým doplnenia právomoci viesť toto 
zasadnutie aj 2. zástupkyni starostu, ako aj skrátenia lehoty prerokovania materiálov v MR a 
technických záležitostí a distribúcie materiálov. 
Poslanec Vetrák – žiadal doplniť možnosť, aby poslanci mohli predkladať materiál 2 dni pred 
termínom konania zasadnutia. 
 



19 
 

Hlasovanie o návrhu 1. zástupkyne starostu Hrehorovej a poslankyne Jančokovej: prítomných 
9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol schválený.  
 
 
Záver: Uznesenie č. 122 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a) s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka zo 
dňa 15.06.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2013 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.02.2015 
s účinnosťou od 26.11.2019 
 

b) s p l n o m o c ň u j e 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka na vydanie úplného znenia Rokovacieho poriadku 
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 15.06.2010 v znení Dodatku č.1 zo 
dňa 16.04.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 16.02.2015 a Dodatku č. 3 schváleného dňa 26.11.2019.  
 
Ku článku 7 bod 2 sa pridáva: poslanci predkladajú materiál oddeleniu organizačných vecí 2 
dni pred termínom konania v elektronickej podobe. 

 
---------- 

 
22. Zaradenie poslancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
 
Materiál uviedla zástupkyňa starostu Ovečková a ozrejmila momentálny stav a dochádzku 
niektorých poslancov v  komisiách. Odporúča prijať predkladaný návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie o návrhu 1. zástupkyne starostu Hrehorovej a poslankyne Jančokovej: 
prítomných 9; za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol schválený.  
 
 Záver: Uznesenie č. 123 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka   
  
o d p o r ú č a  
  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   
  
A) o d v o l a ť  
  
1. poslanca Mgr. Tomáša Palkoviča z Komisie územného plánu, výstavby a dopravy  
  
2. poslankyňu Ing. Tatianu Kratochvílovú z Komisie územného plánu, výstavby a dopravy  
  
3. poslanca Mgr. Ivana Halma z Komisie územného plánu, výstavby a dopravy  
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4. poslankyňu Ing. arch. Michaelu Kozákovú z Komisie životného prostredia a verejného 
poriadku  
  
5. poslanca Mgr. Pavla Škápika z Komisie životného prostredia a verejného poriadku  
  
6. poslankyňu Janu Hrehorovú z Komisie školskej  
  
B) z v o l i ť   
 

1. poslanca Mgr. Pavla Škápika do Komisie finančnej 

---------- 
 

23. Návrh na voľbu  člena pracovnej skupiny pre energetiku 
 
Materiál uviedla zástupkyňa Ovečková a dala slovo prednostovi. 
Prednosta – Pracovná skupina pre energetika sa stretáva a nemá námietky, aby sa v rámci 
záležitostí s Veoliou zúčastnil aj zástupca tejto inštitúcie. 
Poslanec Šesták – vyslovil názor, že je proti členstvu, nakoľko ide o stred záujmov. 
Akcionárov zaujíma predovšetkým zisk a nás, ako zástupcov občanov, cena za teplo a vodu. 
Poslanec Vetrák – doplnil, že zástupca Veolie by bol prizývaný iba na časť zasadnutí, iba 
k bodom, ktoré nebudú stredom záujmov. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 0, proti 5, zdržali sa 4 - návrh nebol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 124 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka 
 
n e o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka 
 
zvoliť 
 
za ďalšieho člena Pracovnej skupiny pre energetiku zástupcu spoločnosti Veolia Energia  
Slovensko, a.s. : 

1. Ing. Peter Kurilla, PhD.                                                                        
                                                                                                                T: 31. 12. 2019 

----------- 
 

24. Návrh na ustanovenie poslancov do funkcie sobášiacich 
 
Materiál uviedla zástupkyňa Ovečková. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. prednostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
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Záver: Uznesenie č. 125 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  v súlade s §4 ods. 1 zákona NR SR č. 
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  
odporúča  ustanoviť 
  
do funkcie sobášiacej poslankyňu: 
 

1. Tatianu Kratochvílovú 

---------- 
 

25. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 
2019 
 
Materiál uviedla zástupkyňa Ovečková. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 126 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka 
 
zobrať na vedomie  
  
Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2019.   
 

---------- 
 

26. Návrh na zvolanie 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
 
Materiál uviedla zástupkyňa Ovečková. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 9; za 9, proti 0, zdržalo sa 0 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 127 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s ch v a ľ u j e 
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zvolanie 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň   
10. 12. 2019 podľa predloženého návrhu.  
 

---------- 
 

27. Návrh na vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Turnianska, MŠ Turnianska a MŠ Bzovicka 
 
Uviedla 1. zástupkyňa starostu a vyzvala k diskusii, ktorá sa viedla v duchu vlastníckych práv 
k dotknutým pozemkom.  
 
Hlasovanie o návrhu p. Draguna: prítomných 9; za 5, proti 0, zdržali sa 4 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 128 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
o d p o r ú č a  
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
požiadať starostu 

rokovať s vlastníkmi pozemkov pod objektami a v areáloch Základnej školy Turnianska, 

Materskej školy Turnianska a Materskej školy Bzovicka o vysporiadaní pozemkov 

zapísaných v liste vlastníctva č. 4379, parcela reg. C, parcelné číslo 2517/1, v liste vlastníctva 

4378, parcela reg. C, parcelné číslo 2518/1, 2512/3, 2703, 2704,  v liste vlastníctva 4244, 

parcela reg. C, parcelné číslo 2723/1 a liste vlastníctva 3952, parcela reg. C, parcelné číslo 

2722 a pokiaľ sa do 30.4.2020 nepodarí s vlastníkmi uzavrieť dohodu a vysporiadaní 

pozemkov pod ZŠ Turnianska, MŠ Turnianska a MŠ Bzovicka začať proces vyvlastnenia 

v súlade so zákonom č. 282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o 

nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

---------- 
 

28. Prerokovanie protestu prokurátora proti Čl. I bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019 a 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 
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mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 
4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019 
 
Predkladaný materiál bližšie predstavila zástupkyňa Ovečková. Dieťa, navštevujúce MŠ musí 
mať trvalý pobyt v Petržalke minimálne rok, pred nástupom do materskej školy. Prokurátor 
tento termín predĺžil ešte o rok. 
Poslanec Dolinay – požiadal o vyjadrenie prokurátora. Vyzval, aby tento protest bol súčasťou 
materiálu do miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 8; za 6, proti 0, zdržali sa 2 - návrh bol 
schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 129 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
a) v y h o v i e ť 
 
protestu prokurátora proti Čl. I bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 7/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 VZN č. 
4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019  
 
b) s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 
15/2019 
 

---------- 
 

29. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Materiál bližšie predstavil prednosta. 
Poslanec Kríž – vyjadril sa k obom VZN. Podľa neho predmetná právna norma viac 
problémov vytvára ako rieši. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prítomných 8; za 7, proti 0, zdržal sa 1 - návrh bol 
schválený. 
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Záver: Uznesenie č. 130 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
n e v y h o v i e ť 
 
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
 

---------- 
 

30. Uznesenia prijaté v bode Rôzne 
 
Uviedla 1. zástupkyňa starostu.  
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Hlasovanie o návrhu „Harmonogram plánovaných zasadnutí“: prítomných 8; za 8, proti 0, 
zdržalo sa  - návrh bol schválený.  
 
Záver: Uznesenie č. 131 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
b e r i e   n a  v e d o m i e 
 
Harmonogram plánovaných zasadnutí komisií, Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Petržalka, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
---------- 
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V bode Rôzne pokračoval v diskusii poslanec Vetrák. Zaujímalo ho navýšenie počtu 
zamestnancov o cca 30% a jeho relevantnosť. 
Prednosta – predmetné informácie vie poskytnúť starosta a organizačný poriadok visí na 
stránke. 
Poslanec Vetrák – pýtal sa v ako stave je MZV. 
Zástupkyňa Ovečková – tento týždeň je jednanie na magistráte a ostatné informácie sú 
v komisii kultúry. 
Poslanec Vetrák – „na meste“ sa schválilo zbieranie podnetov na MHD. Žiadal preto 
opätovne zverejniť materiál. 
 
Zástupkyňa Ovečková ukončila diskusiu v bode Rôzne, ako aj celé zasadnutie miestnej rady. 
 
Koniec rokovania:   14:20 hod. 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
       Ing. Ján Hrčka             Ing. Peter Šinály 
    starosta        prednosta 
 
 
 
 
Overovatelia zápisu:  ____________________________   

Mgr.  Pavol Škápik 

 
 
 
 
 
    ____________________________ 
     Mgr. Juraj Kríž, PhD. 

 
 
 
 
 
Pripravila:   ____________________________ 
    Ing. Mgr. Janka Hokina 
 


