
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Petržalka 
 

zo dňa 3. marca 2020 
 

(č. 193 - 197) 
 
Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  
12. zasadnutí prerokovali: 
 
 

1.A Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na ulici Ondreja Štefanka, súpisné č. 6095 
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 
3.A 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 

4.  Interpelácie 
5.  Rôzne 

---------- 
 
1.A  Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na ulici Ondreja Štefanka, súpisné č. 6095 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 193 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 



s ch v a ľ u j e 
 
v zmysle čl. 18 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 
s prílohou, v znení Dod.č.1 a 2. kúpu objektu  -  sklad na ulici Ondreja Štefanka, súpisné č. 
6095, postaveného na parcele registra „C“ KN č. 3111/2, nachádzajúceho sa v okrese 
Bratislava V, obec Bratislava – m. č. Petržalka, katastrálne územie Petržalka, vedený 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2952 za cenu         
3 020,00 €. 
 
Kúpna zmluva bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 
V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude predávajúcim podpísaná, toto uznesenie  
stratí platnosť.  

---------- 
 

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 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 194 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
a)  ruší  
 
Uznesenie č. 183 zo dňa 4.2.2020 o poskytnutí dotácií pre veľké kluby v oblasti 
športu. 

 

b) schvaľuje 
 

poskytnutie dotácií pre: 
 
 

P.č. Názov športového klubu Návrh dotácie 

1. FC Petržalka, družstvo v sume       23 306,73 € 
 

2. Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume       7 034,93 € 
 

3. ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume   
       

  3 996,55 € 

4. MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume          
  8 783,54 € 

5. Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume     
13 340,78 € 

6. Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. v sume      
17 122,48 € 

7. Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel v sume   
 

 
  9 374,50 € 



8. Rekreačný beh, o.z. v sume           
  8 014,47 € 

9. Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume        
  9 026,02 € 

 
---------- 

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

Kultúrnych zariadení Petržalky 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 195 
 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
v y m e n ú v a   
 
Mgr. art. Moniku Korenčiovú do funkcie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky  
od 15. marca 2020. 

---------- 
        

3. Návrh na odvolanie a voľbu šéfredaktora novín Naša Petržalka 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 196 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe menovania redakčnou 
radou mestskočastných novín Naša Petržalka 
 

A) o d v o l á v a 
 
Radovana Cholevu z pozície šéfredaktora novín Naša Petržalka 
 

B) v o l í 
 
Daniela Bernáta na pozíciu šéfredaktora novín Naša Petržalka 

 
---------- 

 
3.A          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 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 197 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
 
 



s c h v a ľ u j e 
 

a.) kontrolu prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre Jednotka – tenisová škola,  o. 
z.,  príslušných zmlúv a  ich dodatkov ako aj  príslušných uznesení Miestneho 
zastupiteľstva Bratislava-Petržalka. 
 

ž i a d a 
 

b.) kontrolóra MČ Bratislava – Petržalka, aby bezodkladne začal predmetnú kontrolu a na 
májové rokovanie miestneho zastupiteľstva predložil výsledky predmetnej kontroly 
 

c.) starostu MČ Bratislava – Petržalka predložiť na májové zastupiteľstvo návrh na 
vrátenie časti pozemkov v areáli základnej školy Prokofievova, ktoré má prenajaté OZ 
Jednotka - tenisová škola v zmysle listu riaditeľky značka 374/2018 zo dňa: 4.9.2018. 

 
---------- 

     
 

Ing. Ján Hrčka 


