
Z á p i s n i c a 

z rokovania 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 23. júna 2020 

 

 

 

Začiatok rokovania: 09:16 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  

 

Ospravedlnený:  Jozef Vydra 

 

Otvorenie zasadnutia: 

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

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka je uznášaniaschopné počtom 

prítomných 30 z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 85,71%. Počet poslancov sa v rokovacej 

sále priebežne menil.  

 

Program: 

1. 1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 05. 2020 

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 

2019  

3. Návrh úpravy rozpočtu 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č..../2020 z 10. 6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby 

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 18/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 

7/2019 a VZN č. 15/2019  

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka 

v zmysle VZN č. 7/2015, v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 

7. Výzva na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v 

súkromných materských školách podľa prijatého všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní 

nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 

školách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 a všeobecne záväzného 

nariadenia č.11/2019 pre školský rok 2020/2021. 

8. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka  

9. Návrh na odňatie zvereného majetku  - SSŠaŠZ - Petržalka  

10. Informácia o využití účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvoj športovej 

infraštruktúry na roky 2020-2024 a návrh na revitalizáciu športovej infraštruktúry 

v období 2020-2021 

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

Petržalka na obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 
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12. Správa o kontrole hospodárenia s obecnými bytmi na bytovom oddelení miestneho 

úradu  za vybrané obdobie 

13. Návrh úpravy Zásad hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

14. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom a k bytom vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2020  

15. Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie COVID-19 

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 

8 pre Mgr. Marta Janičkovičová-Baletné štúdio TERPSICHORE  

17. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 3405 pre Štefana Krepsa - 

PINCODE, s.r.o.  

18. Návrh na prenájom časti pozemku v areáli  ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre BABYLAND  

19. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Strediska sociálnych služieb na 

Vavilovovej 12 v Bratislave pre Súkromnú materskú školu Vavilovova 18, 851 01 

Bratislava 

20. Návrh na odňatie  zvereného majetku  - Pavilónov detských ihrísk (PDI) verejných 

detských ihrísk (VDI) a ostatného majetku v správe MP VPS 

21. Návrh na redukciu finančných prostriedkov poskytovaných Mestskou časťou 

Bratislava-Petržalka na služby TV Bratislava 

22. Žiadosť o reguláciu parkovania elektrických kolobežiek 

23. Návrh na odvolanie a voľbu neposlanca do komisie mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

24. Interpelácie 

25. Rôzne 

---------- 

 

Hlasovanie o programe: prítomných 29, za 29, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0 – program 

rokovania bol schválený.  

 

 

 

Doplnenie programu rokovania: 

 

Poslanec Fischer – navrhol zaradiť nový bod „Návrh Výzva na rekonštrukciu komunikácie 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka“ ako bod 10a; 

 

Poslanec Uhlár – navrhol predradiť bod 15 ako bod 6 „Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v 

čase mimoriadnej situácie COVID-19“ a predradiť všetky majetkové body; 

 

Poslankyňa Pätoprstá – navrhla stiahnuť bod 21 „Návrh na redukciu finančných 

prostriedkov poskytovaných Mestskou časťou Bratislava-Petržalka na služby TV 

Bratislava“; 

 

Poslanec Kačírek – navrhol predradenie bodu 21, ako bod 3 „Návrh na redukciu finančných 

prostriedkov poskytovaných Mestskou časťou Bratislava-Petržalka na služby TV 

Bratislava“ 

 

Poslanec Bučan – navrhol zaradenie informačného materiálu ako bodu 9a „Informácia o 

pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka v MŠ“ 
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Poslanec Kríž J. – navrhol zaradiť nový bod „Informácia o rekonštrukcii ZŠ a MŠ“, ako 

bod 2a, 

 

Poslanec Dragun – navrhol zaradiť nový bod „Návrh Bratislavský dunajský park“, 

Starosta – navrhol zaradenie  materiálu miestneho kontrolóra „Správa o kontrole prenájmov 

ZŠ Prokofievova 5 pre Jednotka - tenisová škola, OZ“ ako bod 12a. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Fischera: prezentácia - prítomných 30, za 27, proti 0, zdržali 

sa 3, nehlasovalo 0 – bod 10a bol zaradený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Uhlára: prezentácia - prítomných 31, za 30, proti 1, zdržalo sa 

0, nehlasovalo 0 – bod 15 bol predradený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslankyne Pätoprstej: prezentácia - prítomných 32, za 7, proti 15, 

zdržalo sa 9, nehlasoval 1  – bod 21 nebol stiahnutý. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Kačírka: prezentácia - prítomných 31, za 24, proti 1, zdržalo 

sa 5, nehlasoval 1  – bod 21 bol predradený ako bod 3. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Bučana: prezentácia - prítomných 31, za 25, proti 0, zdržalo 

sa 6, nehlasovalo 0  – nový bod bol zaradený za bod 8. 

 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Kríža J.: prezentácia - prítomných 32, za 21, proti 0, zdržalo 

sa 11, nehlasoval 0 – nový bod 2a bol zaradený. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Draguna: prezentácia - prítomných 31, za 27, proti 0, zdržali 

sa 2, nehlasovali 2 – nový bod 10b bol zaradený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu starostu: prezentácia - prítomných 32, za 29, proti 0, zdržali sa 3, 

nehlasovalo 0  – nový bod 12a bol zaradený. 

 

 

---------- 

 

 

Návrhová komisia:  poslanec M. Dragun,  

poslankyňa E. Pätoprstá, 

poslanec M. Behúl. 

 

 

Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 31, za 31, proti 0, zdržalo 

sa 0, nehlasovalo 0 – členovia návrhovej komisie boli schválení. 
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Overovatelia zápisnice:  poslanec J. Kríž, 

   poslanec D. Petrovič. 

 

 

Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 31, za 29, proti 0, zdržal sa 

1, nehlasoval 1  – overovatelia zápisu boli schválení. 

 

 

---------- 

 

Koniec rokovania:   16:41 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. 

 

 

 

    ____________________________ 

     Ing. arch. Drahan Petrovič 

 

 

 

 

 

Pripravila:   ____________________________ 

      Ing. Mgr. Janka  Hokina 


