
Z á p i s n i c a 

z rokovania 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 9. jún 2020 

 

 

 

 

Začiatok rokovania: 09:05 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  

 

Ospravedlnení:  Milan Vetrák, Jozef Fischer 

 

Otvorenie zasadnutia: 

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

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopné počtom 

prítomných 27 z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 77,1%. Počet poslancov sa v rokovacej 

sále priebežne menil.  

 

 

 

Program: 

 

 

1. Návrh zámeru na kúpu objektu ZSE na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 3274 

vrátane priľahlých pozemkov  

2. Návrh na odňatie zvereného majetku – areálu MP VPS 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  č 

......, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.13/2015 zo dňa 

1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia 

č.2/2017 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre 

Súkromnú základnú umeleckú školu  

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nobelovo nám. 6 pre 

BABYLAND  

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov  - bazén v objekte Pankúchova pre 

Plavecký klub ORCA SPORT  

7. Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č.3380 pre spoločnosť 

SESA-MET s.r.o.  

8. Návrh na  predĺženie doby nájmu  zmluvy o nájme nebytových priestorov v 

objekte  Univerzálnej  prevádzkovej  budovy  Kutlíkova 17  v  Bratislave  pre  

Sociálnu poisťovňu  

9. Návrh  na  nájom  časti pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1  pre spoločnosť  

VODOTIKA-MG, spol. s r.o.  

10. Návrh  na  predĺženie  nájmu časti  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č. 4630  pre  

Katarínu Šulákovú  
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11. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 4678 a 4679  pre Evu 

Vlnkovú  

12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4632/1 pre Abdulhalima 

Mustafiho  

13. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3637 pre Katarínu 

Kastlovú  

14. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov - sklad v objekte 

Mlynarovičova ul. č. 14-24 pre JOBOSTAV, s.r.o.  

15. Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Beňadickej 13, Bratislava 

pre spoločnosť MILEX PROGRES a.s.  

16. Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Rovniankova 16, 851 02 

Bratislava pre  REVA SLOVAKIA s.r.o.  

17. Pravidlá pre odpúšťanie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia 

prevádzok pre COVID-19 

18. Interpelácie  

19.  Rôzne  

 

 

---------- 

 

 

Hlasovanie o programe: prítomných 26, za 24, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 – program 

rokovania bol schválený.  

 

 

 

Doplnenie programu rokovania: 

 

 

Poslanec Behúl – navrhol zaradiť nový bod „Návrh na zriadenie mládežníckeho 

parlamentu“, ako bod 3b, 

 

Poslanec Behúl – navrhol zaradiť nový bod „Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre 

mládežnícky parlament“, ako bod 3c, 

 

Poslankyňa Pätoprstá – navrhla zaradiť nový bod „Koncepcia VPS“, ako bod 17b 

 

Poslanec Dragun – navrhol predradenie bodu 17, ako bod 2a „Pravidlá pre odpúšťanie 

nájomného – COVID-19“ 

 

Poslanec Kríž J. – navrhol zaradiť nový bod „Predstavenie novovymenovanej prednostky“, 

ako bod 0, 

 

Poslanec Dragun – navrhol prečíslovanie „majetkových“ bodov - 16. až 4. prečíslovať 

naopak, 

Zástupkyňa starostu Hrehorová – navrhla zaradiť nový bod „Návrh na prijatie úveru“, ako 

1a, 
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Poslankyňa Makovníková Mosná  – navrhla zaradiť nový bod „ZŠ a MŠ Slnečnice – Južné 

mesto“, ako bod 3a, 

 

Poslanec Petrovič – navrhol predradenie bodu 9 „Návrh  na  nájom  časti pozemku  v k.ú. 

Petržalka, parc. č. 5394/1  pre spoločnosť   VODOTIKA-MG, spol. s r.o.“, ako bod 3. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prezentácia - prítomných 28, za 23, proti 0, zdržalo sa 

5, nehlasovalo 0 – bod 3b bol zaradený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Behúla: prezentácia - prítomných 29, za 26, proti 0, zdržali sa 

3, nehlasovalo 0 – bod 3c bol zaradený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslankyne Pätoprstej: prezentácia - prítomných 28, za 23, proti 0, 

zdržali sa 5, nehlasovali 0  – nový bod 17b bol schválený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prezentácia - prítomných 29, za 14, proti 4, zdržalo 

sa 9, nehlasoval 2  – návrh nebol schválený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Kríža J.: prezentácia - prítomných 29, za 22, proti 0, zdržalo 

sa 7, nehlasoval 0 – nový bod 0 bol schválený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prezentácia - prítomných 29, za 5, proti 11, zdržalo 

sa 12, nehlasoval 1 – návrh nebol schválený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu zástupkyne Hrehorovej: prezentácia - prítomných 30, za 29, proti 0, 

zdržal sa 1, nehlasovali 0  – nový bod 1a bol schválený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslankyne Makovníkovej Mosnej: prezentácia - prítomných 29, za 24, 

proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 1  – nový bod 3a bol schválený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Petroviča: prezentácia - prítomných 30, za 29, proti 0, zdržalo 

sa 0, nehlasoval 1 – bod 9 bol predradený. 

 

---------- 

 

 

Overovatelia zápisnice:  poslanec J. Kríž, 

   poslanec I. Uhlár. 

 

Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 28, za 26, proti 0, zdržali 

sa 2, nehlasovalo 0 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 
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Návrhová komisia:  poslanec M. Dragun,  

poslanec T. Palkovič, 

poslanec M. Behúl. 

 

 

Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 29, za 27, proti 0, zdržal sa 

1, nehlasoval 1  – overovatelia zápisu boli schválení. 

 

 

---------- 

 

Koniec rokovania:   14:53 hod. 

 

Doslovný prepis priebehu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka vrátane hlasovaní tvorí prílohu tejto Zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

       Ing. Ján Hrčka                Mgr. Petra Vančová 

    starosta        prednostka 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisu:  ____________________________   

     Mgr. Juraj Kríž, PhD. 

 

 

 

    ____________________________ 

      Mgr. Ivan  Uhlár 

 

 

 

 

Pripravila:   ____________________________ 

Ing. Mgr. Janka  Hokina 

 

 

 


