
Z á p i s n i c a 

z rokovania 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 4. februára 2020 

 

 

 

Začiatok rokovania: 09:07 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  

 

Ospravedlnení:  Lýdia Ovečková , Drahan Petrovič, Daniela Palúchová, Peter Cmorej, Ivan Uhlár 

 

Otvorenie zasadnutia: 

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Skonštatoval, že 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopné počtom 

prítomných 24 z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 68,5%. Počet poslancov sa v rokovacej 

sále priebežne menil.  

 

Program: 

 

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 v 

časti príloha č.5  Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 

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. 12/2019 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti 

športu 

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

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

FC Petržalka družstvo 

5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku 

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

Kaspian. 

7. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za rok 2019 

a kontrole splnenia príslušných opatrení 

8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

9. Návrh na zvolenie členov, neposlancov, Mediálnej rady 

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

11. Interpelácie 

12. Rôzne 

13. Informačné materiály 

---------- 

 

 

Hlasovanie o programe: prítomných 25, za 21, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovali 3 – program 

rokovania bol schválený.  
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Doplnenie programu rokovania: 

 

Poslanec Dragun – navrhol nový bod „Humenské námestie“ ako bod 1A,  

 

Poslanec Škápik – navrhol zaradiť nový bod „Návrh na prijatie uznesenia o eliminácií 

možnosti opakovania prešovskej tragédie“ ako bod 9A, 

 

Poslanec Palkovič – navrhol zaradiť nový bod „Návrh rozvoja cyklistickej infraštruktúry 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka pre rok 2020“ ako bod 6A, 

 

Poslanec Šesták – navrhol zaradiť nový bod „Stanovisko miestneho zastupiteľstva 

k územnému konaniu stavby Polyfunkčný dom Topoľčianska na Topoľčianskej ul., 

Bratislava“ ako bod 1B. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prezentácia - prítomných 26, za 26, proti 0, zdržalo 

sa 0, nehlasovalo 0 – bod 1A bol zaradený. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Škápika: prezentácia - prítomných 27, za 18, proti 0, zdržali sa 

5, nehlasovali 4 – nový bod 9A bol schválený. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Palkoviča: prezentácia - prítomných 29, za 28, proti 0, zdržalo 

0, nehlasoval 1 – nový bod 6A bol schválený. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Šestáka: prezentácia - prítomných 25, za 24, proti 0, zdržalo 0, 

nehlasoval 1 – nový bod 1B bol schválený. 

 

---------- 

 

 

Návrhová komisia:  poslankyňa E. Pätoprstá,  

poslanec M. Behúl,  

poslanec Ľ. Kačírek. 

 

Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 26, za 26, proti 0, zdržalo 

sa 0, nehlasovalo 0 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  poslanec L. Bočkayová, 

   poslanec M. Dragun. 

 

Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 26, za 25, proti 0, zdržalo sa 

0, nehlasoval 1  – overovatelia zápisu boli schválení. 

 

---------- 

 

 

Koniec rokovania:   15:40 hod. 
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Doslovný prepis priebehu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka vrátane hlasovaní tvorí prílohu tejto Zápisnice. 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

       Ing. Ján Hrčka                Ing. Peter Šinály 

    starosta        prednosta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisu:  ____________________________   

     Mgr. Lena Bočkayová 

 

 

 

 

    ____________________________ 

      Miroslav  Dragun 

 

 

 

 

Pripravila:   ____________________________ 

Ing. Mgr. Janka  Hokina 

 

 

 


