Zápisnica
z rokovania 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka konaného dňa 18. 11. 2020
Začiatok rokovania: 09:07 hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Milan Vetrák, Iveta Plšeková
Neprítomní:
Otvorenie zasadnutia:
18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva otvoril starosta Ing. Ján Hrčka. Zasadnutie sa konalo
formou videokonferencie v súlade s § 30f ods.2 zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19.
Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka je
uznášaniaschopné počtom prítomných 28 z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 80%. Počet
poslancov sa počas rokovania videokonferencie priebežne menil.
Starosta upozornil poslancov, že hlasovať sa bude podľa nastavenej aplikácie, pričom krátko
po hlasovaní budú vidieť výsledky vpravo na ploche, v chate. Pri VZN a majetkových bodoch
boli výsledky aj čítané, aby existovala spätná kontrola poslancov o správnosti hlasovania.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o programe, tak, ako ho poslanci obdržali v pozvánkach.
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 09. 2020
Predkladá: prednostka
Spracovateľ: ref. organizačný
2. Návrh na úpravu rozpočtu - čerpanie Návratnej finančnej výpomoci z MF SR
Predkladá: starosta
Spracovateľ: finančné oddelenie
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka
č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel v znení VZN č. 19/2019, VZN č. 3/2020, VZN č. 08/2020 a VZN
č. XX/2020
Predkladá: starosta
Spracovateľ: ref. dopravy
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.
../2020 zo dňa 10. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014,
ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.
11/2017, Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 a Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2020
Predkladá: starosta

Spracovateľ: ref. PPOaPČ
5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
Predkladá: starosta
Spracovateľ: ref. PPOaPČ
6. Návrh na zrušenie Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Predkladá: starosta
Spracovateľ: Ing. Miroslav Štefánik
7. Návrh na kúpu objektu – ZSE, na ul. Ondreja Štefanka 2, Bratislava-Petržalka,
súpisné č. 3274 vrátane priľahlých pozemkov
Predkladá: prednostka
Spracovateľ: ref. SMM
8. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2844/1 – ostatná plocha o výmere 104 m2
pre VeZu s.r.o.
Predkladá: prednostka
Spracovateľ: ref. SMM
9. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.2844/1 – ostatná plocha o výmere 28,17 m2
pod stánkom a 99,90 m2 pod terasou pre VeZu s.r.o
Predkladá: prednostka
Spracovateľ: ref. SMM
10. Návrh ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným
mestom SR Bratislavou
Predkladá: Mgr. Ivan Uhlár a Ing. Pavel Šesták
Spracovateľ: Mgr. Ivan Uhlár a Ing. Pavel Šesták
11. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
pre FC Petržalka družstvo
Predkladá: prednostka
Spracovateľ: ref. SMM
12. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov,
Oláha, Mlynarovičova 7, 851 03 Bratislava
Predkladá: prednostka
Spracovateľ: ref. SMM

parc. č. 5735 a 5734, pre Ladislava

13. Informácia k verejným detským ihriskám – harmonogram revitalizácie VDI
Predkladá: Ing. L. Ovečková, Ing. P. Šesták, Mgr. I. Jančoková, Mgr. L. Bočkayová, Ing.
B. Kleinert, Ing. arch. M. Kozáková, poslanci MČ Bratislava-Petržalka
Spracovateľ: Mgr. Anna Všetečková, Ing. Lýdia Ovečková
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14. Správa o kontrole hospodárenia v dvoch vybraných materských školách za rok
2019
Predkladá: miestny kontrolór
Spracovateľ: útvar miestnej kontroly
15. Interpelácie
16. Rôzne
Informačné materiály
---------Hlasovanie o programe: prítomných 29, za 29, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0 – program
rokovania bol schválený.
Doplnenie programu rokovania:
Starosta otvoril diskusiu poslancov k prípadnému doplneniu predloženého programu.
Poslanec Dragun žiadal zaradiť bod 14a a dal poslancom v tej súvislosti do pozornosti
materiál k porojektu na Gwerkovej s názvom
Návrh riešenia projektu Habern Au na Gwerkovej ulici v Ovsišti a projektu Južná pláž
na Draždiaku.
Následne vystúpila poslankyňa Pätoprstá s faktickou poznámkou , že zaradeniu bodu 14a by
malo predchádzať rokovanie v komisiách, vzhľadom k tomu, že ide o zmenu územného
plánu.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu predloženom poslancom Dragunom: prezentácia prítomných 29, za 20, proti 0, zdržali sa 8, nehlasovalo 1 – bod 14a bol schválený a
zaradený.
Program s predloženým zmenami bol odsúhlasený.
Starosta pristúpil k voľbe návrhovej komisie a overovateľov. Do návrhovej komisie boli
navrhnutí: : poslanci: Miroslav Behúl, Iveta Jančoková, Jozef Fischer.
Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prezentácia - prítomných 30, za 30, proti 0, zdržalo
sa 0, nehlasovalo 0 – členovia návrhovej komisie boli schválení.
Za overovateľov boli navrhnutí : Juraj Kríž a Miroslava Makovníková Mosná. Pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prezentácia - prítomných 29, za 28, proti 0, zdržal sa
1, nehlasoval 0 – overovatelia zápisu boli schválení.
Po odsúhlasení doplneného programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov sa
pristúpilo:
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K bodu č. 1
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 30.09.2020
S plnením uznesení oboznámil poslancov viceprednosta Miroslav Štefánik.
Hlasovanie o bode č.1: prítomných 33, za 33, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0 – bod č. 1
programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 2
Návrh na úpravu rozpočtu – čerpanie Návratnej finančnej výpomoci z MF SR
Starosta ozrejmil, že táto pôžička sa poskytuje na základe žiadosti obce až do výšky výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 a pre Petržalku je vo výške 1.025.960,-€. Limity
poskytnutia sú štyri roky odklad na osem rokov splácania.
Následne dal priestor na diskusiu. Keďže sa nikto nehlásil, pristúpilo sa v hlasovaniu.
Hlasovanie o bode č.2: prítomných 29, za 29, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0 – bod č. 2
programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 3
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.
13/2019 zo dňa 9. Septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení
VZN č. 19/2019, VZN č. 3/2020, VZN č. 8/2020 a VZN č. 9/2020.
Starosta vysvetlil, že predmetné VZN obmedzuje počet vozidiel, ktoré je možné zaregistrovať
na jeden byt a osobu. Návštevníkom sa zavádzajú tzv. predplatné programy. Fyzickým
osobám so ZŤP bude úľava stanovená na 50% z predplatných programov. Vzťah manžel
manželka je rozšírený o dieťa a jeho možnosť poskytnúť vozidlo rodičom. Ďalej bude možné
bezplatné odstavenie vozidiel car sharingovej spoločnosti, pokiaľ bude zaregistrované.
Následne otvoril diskusiu. Poslanci Bučan, Palkovič, nemajú problém podporiť, ale je
chybou, že tak vážne veci sa predkladajú na poslednú chvíľu.
Vydra upozornil na dve veci:
a) každý systém potrebuje zmenu. Ale predkladať ju ucelene, komplexné znenie,
b) v bode 4.3 zmeniť pri ZŤP 90% na 100%.
Poslanec Uhlár, ja by som aj podporil, ale je to narýchlo a je toho veľa, odporúčam to
posunúť, celé hlasovanie.
Poslanec Kríž, sa pýtal, aký je dlhodobý cieľ parkovania. Jedna vec je, že narástol počet
obyvateľov, tým, že sa prihlásili na trvalý pobyt, ale zregulovalo cezpoľných, znížilo
parkovanie počet áut?
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Poslanec Repka, faktickou: my nemáme zväčšovať počet áut. Je potrebné budovať cyklotrasy,
venovať sa kolobežkám, využívať alternatívne spôsoby dopravy. Na to je potrebné sa
sústrediť.
Poslankyňa Kozáková, myslím, že je potrebné posunúť tento bod, nebola príležitosť si veci
dostatočne naštudovať.
K predmetnému návrhu sa vyjadril i kontrolór p. Fiala.
Po ukončení diskusie predložil poslanec Behúl návrh návrhovej komisie. Hlasovalo sa najskôr
o predložených zmenách a potom o celku.
Hlasovanie o pozmeňovacom procedurálnom návrhu p. Dragúna k bodu č.3: prítomných 30,
za 2, proti 20, zdržalo sa 8, nehlasovalo 0 – pozmeňovací návrh k bodu č.3 nebol schválený.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu p. Palkoviča k bodu č.3: prítomných 31, za 25, proti 0,
zdržalo sa 4, nehlasovali 2 – pozmeňovací návrh k bodu č.3 bol schválený.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu p. Cmoreja k bodu č.3, okrem bodu 9: prítomných 33, za
26, proti 0, zdržalo sa 5, nehlasovali 2 – pozmeňovací návrh k bodu č.3 bol schválený.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu p. Cmoreja k bodu č., samostatne bod 9: prítomných
33, za 31, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovali 1 – pozmeňovací návrh k bodu č.3 bol schválený.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.3 ako o celku : prítomných 33, za 26, proti 1, zdržalo
sa 5, nehlasoval- 1 – bod č. 3 programu rokovania bol schválený.

K bodu č. 4
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, č.../2020 zo
d ňa 10.novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 92014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa
vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti
Bratislava-petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.11/2017, všeobecne
záväzného nariadenia č.4/2018 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020.
Pred poslancov predstúpil ved peferátu podnikateľských činností p. Chlebec, ktorý osôvodnil
poslancom potrebu prijatia tejto zmeny.
Následne otvoril starosta diskusiu.
Prihlásil sa poslanec Juraj Kríž. Upozornil na potrebu, robiť VZN viac komplexne
a nadčasovo, aby sa každá maličkosť nemusela premietať v zmene nariadenia.
Následne návrhová komisia zastúpená p. Behúlom pristúpila k hlasovaniu.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.4 ako o celku : prítomných 31, za 31, proti 0, zdržalo
sa 0, nehlasovalo 0 – bod č. 4 programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 5
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Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Petržalka k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia
herní a kasín na území hlavného mesta SR.
Do diskusie sa prihlásil ako prvý p. Oliver Kríž. Upozornil na skutočnosť, že vidí chybu
v tom, obmedziť i hotely. Je to pre mesto veľmi slušný daňový príjem a používajú v nich
kasína predovšetkým hoteloví hostia.
Oponoval mu p. Behúl, ktorý zdôraznil, že je za plošné zrušenie, teda i v hoteloch.
Za návrhovú komisiu predložil p. Behúl ako prvý pozmeňujúci návrh p. Draguna.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu k bodu č.5: prítomných 32, za 7, proti 17, zdržalo sa 7,
nehlasoval-1 – pozmeňovací návrh k bodu č.5 nebol schválený.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.5 ako o celku : prítomných 33, za 30, proti 0, zdržalo
sa 3, nehlasovalo 0 – bod č. 5 programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 6
Návrh na zrušenie Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Za spracovateľa, predložil návrh p. Štefánik, ktorý odôvodnil zákonnú potrebu, ktorou sa
priradili škôlky priamo pod mestskú časť, a teda zrušenie Strediska je len priamym
dôsledkom týchto zmien.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č. 6: prítomných 33, za 33, proti 0, zdržalo sa 0,
nehlasovalo 0 – bod č. 6 programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 7
Návrh na kúpu ZSE, na ul. Ondreja Štefunka 2, Bratislava-Petržalka, súpisné č. 3274
vrátane priľahlých pozemkov
Starosta ozrejmil podstatu problému.
V diskusii vystúpili viacerí poslanci: P. Pätoprstá, Uhlár, Petrovič. Poslankyňa Pätoprstá
navrhla, aby teraz neschvaľovali tento materiál.
Poslanec Juraj Kríž, konštatoval, že taký materiál je dobrý, ale by očakával nejaký časový a
vecný plán, čo tam ďalej chceme, keďže ide o kontrolu verejných financií.
Pridal sa poslanec Dragun, s tým, že pre využitie by bolo dobré uvažovať aj s presunom
bytového podniku do predmetných priestorov.
Materiál vo svojom obsahu podporila i p. Ovečková.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovalo o návrhu bodu č. 7: prítomných 32, za 29, proti 2, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0 –
bod č. 7 programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 8
Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 ostatná plocha
o výmere 104m2 pre VeZu s.r.o.
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Návrh uviedla vedúca referátu správy miestneho majetku p. Broszová. Upozornila, že
predmetný nájom je na dobu neurčitú.
Po ukončení diskusie p. Jančoková predniesla návrh komisie.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.8 ako o celku : prítomných 29, za 29, proti 0, zdržalo
sa 0, nehlasovalo 0 – bod č. 8 programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 9
Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 ostatná plocha
o výmere 28,17 m2 pre VeZu s.r.o.
P.. Broszová stručne vysvetlila o aký majetok ide.
Do diskusie sa prihlásila ako prvá p. Kozáková. Konštatovala, že opäť vníma majetkové
materiály ako nedostatočne spracované
P. Pätoprstá konštatovala, že majetok patrí hlavnému mestu.
Následne zástupkyňa návrhovej komisie p. Jančoková pristúpila k hlasovaniu.
Hlasovalo o návrhu bodu č.9 ako o celku : prítomných 29, za 27, proti 0, zdržalo sa 2,
nehlasovalo 0 – bod č. 9 programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 10
Návrh ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným
mestom SR Bratislavou.
Návrh ako poslanecký predkladal p. Šesták.
Do krátkej diskusie sa prihlásili poslanci Kozáková, Vydra, Pätoprstá
Návrhovou komisiou prostredníctvom p. Jančokovej bol predložený pôvodný návrh.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.10 ako o celku : prítomných 26, za 24, proti 0, zdržalo
sa 2, nehlasovalo 0 – bod č. 10 programu rokovania bol schválený.
Následne sa hlasovalo o procedurálnom návrhu poslanca Škápika, aby bola 30 minútová
prestávka na obed. Tento návrh však nebol odsúhlasený a preto rokovanie pokračovalo.
K bodu č. 11
Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre
PC Petržalka družstvo
Pani Broszová stručne vysvetlila o aký majetok ide.
Hlasovalo o návrhu bodu č.11: prítomných 30, za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovalo 0 – bod
č.10 programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 12
Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov, parc. č. 5735 a 5734 pre Ladislava Oláha,
Mlynarovičova č.7, 851 03 Bratislava
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Pani Broszová vysvetlila , že ide rovnako o prípad osobitného zreteľa, opakovaný prenájom.
Z diskusie vyplynul pozmeňovací návrh p. Pätoprstej na cenu nebytového priestoru 375,€/rok.
Následne sa o jej návrhu hlasovalo.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu p. Pätoprstej k bodu č.12: prítomných 25, za 17, proti
0, zdržalo sa 7, nehlasoval-1 – pozmeňovací návrh k bodu č.12 bol schválený.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.12 ako o celku : prítomných 22, za 20, proti 1, zdržalo
sa 1, nehlasovalo 0 – bod č. 12 programu rokovania nebol schválený.
K bodu č.13
Informácia k verejným detským ihriskám- harmonogram revitalizácie VDI
V úvode materiál, ktorý bol iniciatívou skupiny poslancov predstavila p. Všetečková.
Veľmi podrobne informovala o zisteniach a návrhoch.
V diskusii poslanci vyzdvihli význam tohto materiálu a ocenili prístup p. Všetečkovej pri
spracovaní materiálu.
Hlasovalo o návrhu bodu č.13 : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0 –
bod č. 13 programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 14
Správa o kontrole hospodárenia v dvoch vybraných materských školách za rok 2019.
Materiál spracoval útvar miestnej kontroly v materských školách MŠ Macharova č.1,
Iľjušinova č. 1.
Bolo konštatované, že neboli zrejmé pri kontrole žiadne pochybenia. Následne poslanci
zobrali správu na vedomie.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.14 ako o celku : prítomných 23, za 23, proti 0, zdržali
sa 0, nehlasovalo 0 – bod č. 14 programu rokovania bol schválený.
K bodu č. 14a
Návrh riešenia projektu Habern Au na Gwerkovej ulici v Ovsišti a projektu Južná pláž
na Dráždiaku
Návrh predložil p. Dragun a bol rozdelený do troch častí o čom svedčí i hlasovanie poslancov.
Po ukončení diskusie predložil návrh na hlasovanie zástupca návrhovej komisie p. Behúl.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.14a bod a) : prítomných 18, za 14, proti 1, zdržali sa
3, nehlasovalo 0 – bod č. 14 programu rokovania bol schválený.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.14a bod b) : prítomných 20, za 8, proti 3, zdržali sa
9, nehlasovalo 0 – bod č. 14a bod b) programu rokovania nebol schválený.
Následne sa hlasovalo o návrhu bodu č.14a bod c) : prítomných 20, za 16, proti 1, zdržali sa
3, nehlasovalo 0 – bod č. 14a bod c) programu rokovania bol schválený.

8

K bodu č. 15
Interpelácie
Poslanci informovali o interpeláciách, ktoré podávajú písomne.
K bodu č. 16
Rôzne
Informačné materiály
Následne starosta poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil rokovanie 18. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Koniec rokovania: 15:41 hod.
Doslovný prepis priebehu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka vrátane hlasovaní tvorí prílohu tejto Zápisnice.

___________________________
Ing. Ján Hrčka
starosta
Overovatelia zápisu:

____________________________
Mgr. Juraj Kríž, PhD.

____________________________
Mgr. Miroslava Makovníková Mosná

Pripravila:

____________________________
JUDr. Eva Štefániková
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