
Z á p i s n i c a 
z rokovania 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 3. marca 2020 
 

 
 
Začiatok rokovania: 09:04 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnení:  Jozef Vydra, Juraj Kríž, Oliver Kríž, Daniela Palúchová, Lena Bočkayová, Peter 

Cmorej, Miroslava Makovníková Mosná, Ján Karman, Vladimír Dolinay 
 
Neprítomní: Pavol Škápik, Milan Vetrák 
 
Otvorenie zasadnutia: 
12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Skonštatoval, že 
miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopné počtom 
prítomných 19 z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 54,30%. Počet poslancov sa v rokovacej 
sále priebežne menil.  
 
Program: 
 

1. 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 

2. Návrh na vymenovanie Mgr. art. Moniky Korenčiovej  do funkcie riaditeľa 
Kultúrnych zariadení Petržalky 

3. Návrh na odvolanie a voľbu šéfredaktora novín Naša Petržalka 
4. Interpelácie 
5. Rôzne 

---------- 
 
Hlasovanie o programe: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0 – program 
rokovania bol schválený.  
 
 
Doplnenie programu rokovania: 
 
Starosta – navrhol nový bod „Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na ulici Ondreja 
Štefanka, súpisné č. 6095“ ako bod 1a,  
 
Poslanec Dragun – navrhol zaradiť nový bod „Návrh kontroly prenájmov Základnej školy 
Prokofievova 5 pre Jednotka – tenisová škola,  o. z.,  príslušných zmlúv a  ich dodatkov 
ako aj  príslušných uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka“ ako bod 3A. 
 
Hlasovanie o návrhu p. starostu: prezentácia - prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 – bod 1a bol zaradený. 
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Hlasovanie o návrhu p. Draguna: prezentácia - prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 – nový bod 3a bol zaradený. 

---------- 
 
Návrhová komisia:  poslanec P. Šesták,  

poslanec M. Behúl,  
poslanec Ľ. Kačírek. 

 
Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 19, za 18, proti 0, zdržal 
sa 1, nehlasovalo 0 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 
 

---------- 
 
Overovatelia zápisnice:  poslanec D. Petrovič, 

   poslanec M. Dragun. 
 
Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 20, za 19, proti 0, zdržal sa 
1, nehlasovalo 0  – overovatelia zápisu boli schválení. 
 

---------- 
 
Hlasovanie: 
 
Bod č. 1a – „Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na ulici Ondreja Štefanka, súpisné č. 
6095“ 
 
Hlasovanie o uznesení k bodu č. 1a ako celku: prítomných 21; za 21, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 - návrh bol schválený.  

---------- 
 
Bod č. 1 – „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“ 
 
Hlasovanie o uznesení k bodu č. 1 ako celku: prítomných 21; za 21, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 - návrh bol schválený. 

---------- 
 
Bod č. 2 – „Návrh na vymenovanie Mgr. art. Moniky Korenčiovej  do funkcie riaditeľa 
Kultúrnych zariadení Petržalky“ 
Hlasovanie o uznesení k bodu č. 2 ako celku: prítomných 21; za 21, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 - návrh bol schválený. 

---------- 
 
Bod č. 3 – „Návrh na odvolanie a voľbu šéfredaktora novín Naša Petržalka“ 
 
Hlasovanie o uznesení k bodu č. 3 ako celku: prítomných 21; za 21, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 - návrh bol schválený. 

---------- 
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Bod č. 3a - „Návrh kontroly prenájmov Základnej školy Prokof ievova 5 pre Jednotka – 
tenisová škola,  o. z.,  príslušných zmlúv a  ich dodatkov ako aj  príslušných uznesení 
Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka“ 
 
Hlasovanie o uznesení k bodu č. 3a ako celku: prítomných 21; za 21, proti 0, zdržalo sa 0, 
nehlasovalo 0 - návrh bol schválený. 

---------- 
 
 
Koniec rokovania:   10:20 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:  ____________________________   

Ing. arch. Drahan Petrovič 

 
 
 
 
 
    ____________________________ 
      Miroslav  Dragun 

 
 
 
 
Pripravila:   ____________________________ 

Ing. Mgr. Janka  Hokina 
 
 
 


