
 
 
 
 
 
 
 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 28. januára 2020 
 
 

(č. 132 - 139) 
 

---------- 
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
mení a 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, 8/2012, 3/2013, 9/2017 
a 17/2019   v časti príloha č.5  Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 
miesta. 

 
Uznesenie č. 132 

 

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 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, 8/2012, 3/2013, 9/2017 a 17/2019 v časti príloha č.5  
Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 

---------- 
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2. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017, VZN č. 
5/2018, VZN č. 5/2019 a VZN č. 7/2019 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti 
športu. 
 

Uznesenie č. 133 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

n e o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h  á l i ť 

poskytnutie dotácií pre:  
  

FC Petržalka, družstvo v sume                                                                                   23 976,37 € 

Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume                                                                    6 865,06 € 

ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume                                                                              1 620,57 € 

MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume                                                                                8 571,45 € 

Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume                                               13 393,11 € 

Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. v sume                                                        19 552,00 € 

Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel v sume                            10 148,58 € 

Rekreačný beh, o.z. v sume                                                                                          7 820,96 € 

Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume                                                       8 051,89 € 

 
---------- 

 
 

3. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka družstvo 
 

Uznesenie č. 134 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

n e o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h  á l i ť 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku reg.“C“ KN parc.č. 347 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 556 m2, pozemku parc.č. 348 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 49 m2 a časť pozemku parc.č. 349 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1200 m2, spolu o výmere 17 805 m2 v k.ú. Petržalka nachádzajúce sa v areáli 
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Základnej školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550 za účelom 
užívania ihrísk na tréningové procesy futbalistov  pre FC Petržalka, družstvo, Viedenská 
cesta 257/1869,   851 01 Bratislava, IČO: 50847392 na dobu určitú od 01. 04. 2020 do 31. 
12. 2023 za cenu 1,00 € /rok 

 
Zmluva o nájme 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.  

---------- 
 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre                       
FC Petržalka družstvo 

 
Uznesenie č. 135 

 

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 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov – 3 šatní pre potreby 
tréningových procesov v trakte B3 o celkovej výmere 75,73 m2 v objekte Základnej školy 
Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550,  pre FC Petržalka družstvo,  
Viedenská cesta 257/1869, 851 01 Bratislava, IČO: 50847392 na dobu určitú od 01. 04. 
2020 do 31.12. 2023 za cenu 12,00 €/ /rok/šatňa, celkovo za 36,00 €/rok. 

 
Zmluva o nájme 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.  

---------- 
 

5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku 
 

Uznesenie č. 136 
 

Miestna rada  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

n e o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ú h l a s i ť                                                      

v súlade s článkom 84 ods. 2 Štatútu  hlavného  mesta SR Bratislavy a v súčinnosti s článkom 
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84 ods. 1 písm. c) Štatútu  hlavného  mesta SR Bratislavy  s vrátením  nehnuteľného  majetku 

zvereného do správy  mestskej časti Bratislava-Petržalka,  nachádzajúce  sa v okolí Sadu 
Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia, za účelom zlepšenia starostlivosti  o zeleň a zjednotenia 
jednotlivých plôch zelene tak, aby vytvárali kompaktný a využiteľný celok. Ide  o nasledovné 
pozemky a zeleň  zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka:   

 
A) pozemky a zeleň nasledovne: 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 5196- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2, 
k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 5194/1- zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
5439 m2, zapísaný na  LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 5192/7- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2, 
k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 5192/3- zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
1308 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 5193/1- zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
453 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 5193/4- zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
137 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 5184/2- zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
400 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 5187/1- zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
2695 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 5137/4- zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
201 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 1, 

- pozemok registra „E“KN parc. č.5788- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
2751 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 4833,  

- pozemok registra „E“KN parc. č.5802- lesný pozemok vo výmere 81 m2, k.ú. Petržalka, 
zapísaný na LV č. 4833,  

  

B) zeleň a prístupové chodníky zverené za účelom starostlivosti  nasledovne: 

- parc. č. 5140/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1112 m2, k.ú. Petržalka, 
zapísaný na LV č. 1748, 

- parc. č. 5142/5 – ostatná plocha vo výmere 2248 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 
1748, 

 - parc. č. 5145 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 416 m2 , k.ú. Petržalka, zapísaný 
na LV č 1748, 

- parc. č. 5147 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 997 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný 
na LV č. 1748, 

- parc. č. 5149 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 396 

 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 1748, 
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- parc. č. 5151 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1380 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný 
na LV č. 1748. 

---------- 
 

6. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234 pre občianske združenie 
Kaspian. 
 

Uznesenie č. 137 
 

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 6028,2 m2 za účelom užívania a rekonštrukcie vybavenia 
skateparku,  pre občianske združenie Kaspian , Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava, na dobu 
neurčitú,  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.  

---------- 
 

7. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 2019 
 

Uznesenie č. 138 
 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

zobrať na vedomie 

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

---------- 
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8. Návrh na zvolanie 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
 

Uznesenie č. 139 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v a ľ u j e 

zvolanie 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň   
04. 02. 2020 podľa predloženého návrhu.  
 

---------- 
 
 
 
 
 
Ing. Ján Hrčka 
     starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


