
Z á p i s n i c a 
z rokovania 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 19. decembra 2019 
 

 
 
Začiatok rokovania: 09:08 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnení:   Tatiana Kratochvílová, Tomáš Palkovič, Natália Podhorná, Jozef Fischer, 

Ján Karman, Milan Vetrák 
 
 
Otvorenie zasadnutia: 
10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva otvorila 1. zástupkyňa starostu Ing. Lýdia Ovečková. 
Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka je 
uznášaniaschopné počtom prítomných 20 z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 57,1%. Počet 
poslancov sa v rokovacej sále priebežne menil.  
 
 
 
Program: 
 

1. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre 
FC Peržalka družstvo 

2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú 
základnú umeleckú školu 

3. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4589/4 pre Ivetu Farenzenovú, 
Vavilova 6, 851 01 Bratislava 

4. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku parc. č. 3234/4 pre občianske združenie 
Kaspian 

5. Návrh na predĺženie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Univerzálnej 
prevádzkovej budovy na Kutlíkovej 17, pre Pavla Kupku 

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Anatolija Karpova pre Klub 
modernej gymnastiky Danubia 

7. Návrh na  predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte  
Univerzálnej  prevádzkovej  budovy  Kutlíkova 17  v  Bratislave  pre  Sociálnu 
poisťovňu  

8. Dodatok č. 2 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 

9. Zadanie Územného plánu zóny Kapitulský dvor 
10. Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka v bývalom 

areáli Matador 
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Petržalka na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 
12. Zmeny členov v komisiách Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
13. Návrh na voľbu  člena pracovnej skupiny pre energetiku 
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14. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 
2019 

15. Návrh na vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Turnianska, MŠ Turnianska a MŠ Bzovicka 
16. Interpelácie 
17. Rôzne 
18. Informa čné materiály 

 
---------- 

 
 
Doplnenie programu rokovania: 
 
Poslanec Uhlár – navrhol predradiť bod 11 „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2020 do 30. 
júna 2020“ za bod 7, a navrhol zaradiť nový bod – „Odmena miestnemu kontrolórovi“, 
 
Poslanec Dragun – navrhol zaradiť nový bod „Odvolávanie a znovuzvolenie člena dozornej 
rady Bytového podniku Petržalka, s. r. o.“ ako bod 15b, 
 
Poslanec Dragun – navrhol zaradiť nový bod „Zmeny a doplnky Územného plánu 06 
hlavného mesta SR Bratislava – Ropovod Bratislava – Schwechat Pipeline“ ako bod 15a, 
 
Prednosta – na žiadosť OZ Kaspian stiahol bod č. 4 „Návrh na pred ĺženie prenájmu 
pozemku parc. č. 3234/4 pre občianske združenie Kaspian“ z rokovania. 
 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Uhlára: prezentácia - prítomných 23, za 21, proti 0, zdržali sa 
2, nehlasovalo 0 – bod 11 bol predradený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prezentácia - prítomných 22, za 20, proti 0, zdržal 
sa 1, nehlasoval 1 – nový bod 15a bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prezentácia - prítomných 23, za 21, proti 0, zdržalo 
0, nehlasovali 2 – nový bod 15b bol schválený. 
 
Hlasovanie o programe: prítomných 25, za 24, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1 – program 
rokovania bol schválený.  
 

---------- 
 
 
Návrhová komisia:  poslankyňa M. Makovníková Mosná,  

poslanec M. Behúl,  
poslanec Ľ. Kačírek. 

 
Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 24, za 23, proti 0, zdržal 
sa 1, nehlasovalo 0 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 
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Overovatelia zápisnice:  poslanec J. Kríž, 
   poslanec M. Repka. 

 
Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 22, za 19, proti 0, zdržali sa 
2, nehlasoval 1  – overovatelia zápisu boli schválení. 
 

---------- 
 
Koniec rokovania:   12:53 hod. 
 
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. Juraj Kríž, PhD. 

 
 
 
 
    ____________________________ 
     Ing. arch. Matúš  Repka 

 
 
 
 
Pripravila:   ____________________________ 

Ing. Mgr. Janka  Hokina 
 
 
 


