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Návrh uznesenia 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  
s ch v a ľ u j e 
 
zvolanie 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
na deň   28.09. 2021 podľa predloženého návrhu.  
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V súlade s ustanovením § 12 a § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 17 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov  

 
 

navrhujem zvolať 
 

26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

na deň 
 

28. september 2021 o 09.00 hod. 
 
prostredníctvom 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. 

 
Návrh programu: 
Otvorenie zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie 
Voľba overovateľov zápisu 
 

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

Petržalka k 31.08.2021 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. organizačných vecí 

 
2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

Predkladá: starosta  
Spracovateľ: finančné odd. 

 
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a 

schválenie výdavkov čerpaných z úveru 
Predkladá: starosta  
Spracovateľ: finančné odd. 

 
4. Návrh VZN M Č Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo 

dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, 
č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020 
Predkladá: starosta 
Spracovateľ: odd. školstva 

5. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 1045/2 pre 
LUXUS spol. s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 01 Bratislava ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 
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6. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 3626 pre Jozefa 
Laluhu, Belinského 11, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5735 a 5734 pre Zdenku 
Oláhovú, Mlynarovičova 7, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Blagoevovej 22, 
Bratislava pre spoločnosť Dare Group s. r. o. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Ambroseho 15, 
Bratislava pre spoločnosť Sweet Group s. r. o. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte na Topoľčianskej 14, 851 05 
Bratislava pre MUDr. Denisu Fecmanovú ako prípad hodný osobitného zreteľa  
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

11. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého 
pavilónu detských ihrísk na Gessayovej 9 v Bratislave pre Pro Gastro s. r. o. ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

12. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého 
pavilónu detských ihrísk na Hrobákovej 25 v Bratislave pre Letterpress s. r. o. 
ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – zubnej ambulancie 
v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 8 pre AK SMILE, s. r. o. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

14. Návrh na nájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2843/48 k. ú. Petržalka pre 
Pixxla s. r. o., Vajnorská 135, 831 04  Bratislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 
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15. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí 
republiky  
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

16. Návrh na odplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy 
– objekty na Tyršovom nábreží 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

17. Návrh zámeru kúpy pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5734, 5735, 5736, 5756, 
5758/3, 5759/1 a 5759/2 pre Lukáša Hargaša 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

18. Návrh zámeru kúpy pozemku registra „E“ KN parc. č. 14822/1 pre Jána 
Vaškoviča 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

19. Návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2843/30 a 2843/64 pod 
stavebným objektom SO  11 – Južná pláž, ktoré budú dotknuté umiestnením 
stavby „Polyfunkčný objekt - Tematínska“ pre spoločnosť V.D. LAKE, a. s. ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 
20. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených  týmto všeobecne záväzným nariadením 
Predkladá: starosta 
Spracovateľ: ref. predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností 
 

21. Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa 
obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s. r. o. 
Predkladá: starosta 
Spracovateľ: ref. organizačných vecí a kancelária starostu a prednostu 

 
22. Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa 

obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. 
Predkladá: starosta 
Spracovateľ: ref. organizačných vecí a kancelária starostu a prednostu 

 
23. Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-
Petržalka za III. štvrťrok 2021 
Predkladá: starosta 
Spracovateľ: ref. správy obecných bytov 
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24. Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do 

správy  mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách 
a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2021 
Predkladá: starosta 
Spracovateľ: ref. správy obecných bytov 

25. Rôzne 
 

26. Interpelácie 
 

Informa čné materiály 
 
 
 
                                                                                                         Ján Hrčka 
 starosta 
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Spracovatelia odovzdajú materiály na organizačný referát v termíne do 21.09.2021 do 
15:00 hod.  
 
Pracovné predsedníctvo: 
Ing. Ján Hrčka - starosta 
Jana Hrehorová – zástupkyňa starostu 
Mgr. Petra Vančová, prednostka MÚ 
Ing. Diana Chovancová – miestna kontrolórka 
 
 
Organizačno-technické zabezpečenie: 
 
 
1. Doručenie pozvánok na zasadnutie MZ e-mailom.  

        T: do 23.09. 2021 
         Z: ref. organizačných vecí 
           
2. Doručenie materiálov na rokovanie obvyklým spôsobom do príslušnej skrinky  

vo vestibule budovy, resp. na požiadanie elektronickou formou. 
          T: 23.09. 2021 
          Z: ref. organizačných vecí 
 
3. Príprava scenára vedenia zasadnutia MZ.    

T: 27. 09. 2021 
          Z: ref. organizačných vecí 
    
4. Zabezpečenie rokovacej miestnosti, ozvučenia a úpravy na deň 28. 09. 2021 
         T: 28. 09. 2021 
    Z: ref. VSRaP, ref. IT 
 
5. Príprava prezenčných listín, tlačív a ostatného materiálu k zabezpečeniu zasadnutia MZ. 
         T: 28. 09. 2021 
    Z: ref. organizačných vecí 
 
6. Zverejnenie konania 26. zasadnutia MZ s uvedením programu v médiách,  

na internete a na úradnej tabuli vo vestibule budovy miestneho úradu, Kutlíkova 17. 
   T: do 23.09. 2021 

Z: ref. komunikácie,  
a ref. organizačných vecí 

 
7. Zabezpečenie nahrávania rokovania MZ a zápisu z rokovania MZ. 

T: 28. 09. 2021 
Z: ref. komunikácie,  
ref. IT a ref. organizačných vecí 

 
8. Pozvánky na 26. zasadnutie MZ budú zaslané a na rokovanie budú prizvaní: 

primátor 1 
poslanci MsZ Bratislava zvolení za Petržalku 1 
poslanci miestneho zastupiteľstva 35 
miestna kontrolórka 1 
prednostka MÚ 1 
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zástupca prednostky 1 
okresný prokurátor Bratislava V 1 
predseda Okresného súdu Bratislava V 1 
veliteľ Expozitúry MsP Bratislava V 1 
vedúci oddelení / referátov MÚ 23 
pracovníci ref. org. vecí 2 
tlačový tajomník 1 
riaditelia miestnych podnikov 6 
riaditelia základných škôl 37 
Spolu        112 


