
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Petržalka 
 

zo dňa 4. februára 2020 
 

(č. 180 – 193) 
 
Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  
11. zasadnutí prerokovali: 
 
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. 

1.A Humenské námestie 
1.B Stanovisko miestneho zastupiteľstva k územnému konaniu stavby Polyfunkčný 
 dom Topoľčianska na Topoľčianskej ul., Bratislava 
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. 
6.A Návrh rozvoja cyklistickej infraštruktúry na úz emí mestskej časti Bratislava-
 Petržalka pre rok 2020 



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 
9.A Návrh na prijatie uznesenia o eliminácií možnosti opakovania prešovskej 

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

---------- 
 
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. 180 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a. s c h v a ľ u j e 
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. 
 

b. ž i a d a 
prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby na septembrové rokovanie 
miestneho zastupiteľstva predložil vyhodnotenie nákladov a výnosov z paušálneho poplatku 
za zriadenie, údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta. 
 

---------- 
 

1.A Humenské námestie 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 181 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a) vyjadruje nesúhlas 
 

s výstavbou na Humenskom námestí, 
 



b) ž i a d a  starostu 
 

aby v územnom konaní stavby na Humenskom námestí v Petržalka zohľadnil požiadavky 
signatárov petície proti výstavbe a to v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, 
 

c) ž i a d a  starostu 
 
o zaslanie žiadosti hlavnému mestu SR o preskúmanie záväzného stanoviska k predmetnému 
zámeru a v prípade negatívnej odpovede, požiadať Krajskú prokuratúru o preskúmanie súladu 
záväzného stanoviska s územným plánom hlavného mesta Bratislava, 
 Termín: 15.02.2020 
 

d)  ž i a d a  starostu 
 

prerokovať, za účasti zástupcov občanov a mesta, zámer na Komisii územného plánu, 
výstavby a dopravy mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 

e) ž i a d a starostu 
 
aby zabezpečil v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava včasné zverejňovanie, na 
stránke MČ Bratislava-Petržalka, všetkých žiadostí o „Kladné záväzné stanovisko“ 
k investičnej výstavbe na území MČ Bratislava-Petržalka. 
 

---------- 
 
 
1.B Stanovisko miestneho zastupiteľstva k územnému konaniu stavby Polyfunkčný 

dom Topoľčianska na Topoľčianskej ul., Bratislava 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 182 
 
 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
  
a) b e r i e   n a   v e d o m i e  
 

informáciu o začatí územného konania stavby Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska 
 na ul. Topoľčianska, Bratislava.    
 

b) ž i a d a  starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 

aby v prebiehajúcom územnom konaní stavby zohľadnil požiadavky dotknutých 
 občanov, v súlade s Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 37 z 26.3.2019 a 
výsledkami verejnej prezentácie investičného zámeru stavby z 29.5.2019.     

  
c) ž i a d a  prednostu a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka,  
 
 aby zabezpečili dôsledné a prehľadné zverejňovanie oznamov o územných a 
 stavebných konaniach na elektronickej tabuli mestskej časti Bratislava-Petržalka, v 



 častiach „Oznamy a informácie o verejných vyhláškach“ a „Územné a stavebné 
 konania, investičné zámery“.  
  
d) ž i a d a  prednostu a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka,  
 

aby zabezpečili prostredníctvom e-mailu informovanie o začatí územných konaní, 
stavebných  konaní a ústnych pojednávaní u stavieb, ku ktorým boli vznesené 
námietky:  

• poslancov mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
• členov petičných výborov, ktorých petícia súvisí so stavbou, 
• dotknuté fyzické a právnické osoby, ktoré podali k stavbe námietku s uvedením ich 

emailovej adresy.  
  
e) ž i a d a  prednostu a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 

aby zabezpečili doplnenie zverejnených oznamov o územných a stavebných konaniach 
 na elektronickej tabuli mestskej časti Bratislava-Petržalka, v častiach „Oznamy a 
 informácie o verejných vyhláškach“ a „Územné a stavebné konania, investičné 
zámery“ - v časti „Všetky konania“ od dátumu18.12.2018 až do súčasnosti a následné 
pravidelné  zverejňovanie v budúcnosti, a aby zabezpečili zverejňovanie oznamov v 
menovaných kategóriách v počte 6 posledných zverejnených oznamov viditeľných 
priamo na hlavnej stránke – úvodná stránka elektronickej tabule. 

 Termín: do 29.2.2020 
f) ž i a d a  prednostu a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 
 aby zabezpečili doplnenie zverejnených oznamov o územných a stavebných konaniach 
 na elektronickej tabuli mestskej časti Bratislava-Petržalka, v časti „Územné a stavebné 
 konania, investičné zámery“ – „Všetky konania“ aj informácie, ktoré sú zverejnené v 
 kategóriách „Žiadosti+EIA“ a „Investičné zámery“ od dátumu18.12.2018 až do 
 súčasnosti a následné pravidelné zverejňovanie v budúcnosti. 
 Termín: do 29.2.2020 
g) ž i a d a  starostu, 
 
 aby sa obrátil na krajskú prokuratúru o preskúmanie zákonnosti a súladu záväzného 
 stanoviska s územným plánom hlavného mesta Bratislava. 
 
 

---------- 
 

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

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 184 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

a) s c h v a ľ u j e 
 



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 16 370 m2, spolu o výmere 16 370 m2 v k.ú. Petržalka 
nachádzajúce sa v areáli 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.  
 

b) ž i a d a 
 

o doplnenie zmluvy na prenájom pozemkov o termíny vyhradených časovo s voľným 
prístupom pre verejnosť a zároveň žiadame Miestny úrad Bratislava-Petržalka, aby dohodol 
možnosť prístupu verejnosti na hracie plochy, respektíve pozemok ZŠ Pankúchova č.4, 
 

c) ž i a d a 
 
o inštaláciu informačnej tabule s uvedenými hodinami, v ktorých bude možnosť využívať 
predmetné hracie plochy na športové účely verejnosti, 
 

d) ž i a d a 
 
o informáciu, či a kedy sú prístupné, k dispozícii verejnosti, plochy v rámci ZŠ v Petržalke. 
 

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

FC Petržalka družstvo 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 185 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 
s c h v a ľ u j e 
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, celkovo za 500,00 €/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. 186 
 
 
Miestne zastupiteľstvo   mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 
 
schvaľuje 
 
v súlade  s článkom 84 ods. 2 Štatútu  hlavného  mesta SR Bratislavy a v súčinnosti s článkom 
84 ods. 1 písm. c) Štatútu  hlavného  mesta SR Bratislavy   vrátenie  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. Hlavné mesto SR 
Bratislava plánuje vrátené pozemky využiť na plnenie prevažne celomestských potrieb a na 
zabezpečenie plnenia funkcii Bratislavy.  
 
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, 
- 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. 187 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
s ch v a ľ u j e 
 
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,  s výpovednou lehotou 3 mesiace 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.  

---------- 
 
 

6.A Návrh rozvoja cyklistickej infraštruktúry na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka pre rok 2020 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 188 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, žiada starostu aby: 
 
A - v spolupráci s Magistrátom hl. m. Bratislava pokračoval v príprave a realizácii cyklotrasy 
č. 8, v zmysle Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy (Prístavný most, Májová ulica, Nám. 
Hraničiarov, Rusovská cesta) t.j. 4. mestského okruhu v zmysle Územného generelu dopravy 
hl. m. SR Bratislavy 
 
B - začal s prípravou a realizáciou cyklotrás č. 13 (Černyševského a Wolkrova ulica) a č. 21B 
(Jasovská, Turnianska, Humenské nam., Žehrianska a Dolnozemská) v zmysle Štúdie rozvoja 
cyklistickej dopravy 

---------- 



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

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 189 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
b e r i e     n a     v e d o m i e  
 
Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za rok 2019 
a kontrole splnenia príslušných opatrení. 
 

---------- 
 
8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 190 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
b e r i e    n a     v e d o m i e  
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019  
 

--------- 
 
9. Návrh na voľbu členov, neposlancov, Mediálnej rady 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 191 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
v o l í  
členov neposlancov do mediálnej rady Petržalka: 
 

1. Peter Novák 
2. Marián Ondrišík 
3. Jarmila Gonzales Lemus 
4. Juraj Kostnáč 

---------- 
 
9.A Návrh na prijatie uznesenia o eliminácií možnosti opakovania prešovskej 

tragédie 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 192 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 



 
žiada starostu 
I. 

a) o dôkladné preverenie pripravenosti všetkých záchranných a dotknutých zložiek 
vrátane krízového štábu, dobrovoľného hasičského zboru obce, miest na evakuáciu 
bytových domov a pod. na podobné situácie, 

b) aby požiadal spoločnosť SPP Distribúcia, a.s. o dostupnú mapu ich sietí, pre mestskú 
časť Bratislava-Petržalka a mesto Bratislava, 

c) aby dbal veľkú pozornosť na akúkoľvek rozkopávku v blízkosti plynových zariadení, 
d) aby požiadal hasičov a mestskú políciu o pravidelné cvičenia v petržalskom teréne 

a kontroly prejazdnosti techniky k prípadným udalostiam, 
e) aby dal preveriť prístupnosť budov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

hasičskou a záchrannou technikou zo zverených ciest mestskej časti Bratislava-
Petržalka a informoval o výsledkoch miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Petržalka.                                                                                   
                                                                                                       Termín: 31.03.2020 

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

Uznesenie č. 193 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
berie na vedomie 
 
Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2019. 
 

---------- 
 

         Ing. Ján Hrčka 
              starosta 

 
 
Uznesenie č. 183  zo 4.2.2020 starosta nepodpísal v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení. 
 
 
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. 183 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 



 
schvaľuje 
 
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 € 
 

---------- 
 


