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Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
zobrať na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 30.09.2021.
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 30.09.2021
Číslo uzn.
558

Dátum
prijatia
23.10.2018

Text

Termín

Kontrola

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
1. schvaľuje
doplnenie zásad transparentného fungovania samosprávy mestskej časti pod názvom
Transparentná Petržalka v časti 7. Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy, kde sa
doplnia nové body:
f) informovať o stanovisku starostu k predajom, zámenám a investičným zámerom na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka zasielanému hlavnému mestu SR Bratislava, a
to bezodkladne všetkých poslancov e-mailom a zároveň v informačných materiáloch na
najbližšom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka
Plnenie:
Informácie sa spracovávajú a vzhľadom na ich rozsah budú priebežne predkladané.
Stanoviská a vyjadrenia k investičným zámerom vydané v roku 2020 boli predložené do
septembrového zastupiteľstva ako infomateriál. Zosumarizované stanoviská a vyjadrenia
vydané od 23.10.2018 do 31.12.2019 budú predložené do novembrového zastupiteľstva.
V poslednej etape stanoviská a vyjadrenia vydané po 30.4.2021, ktoré budú predložené
do decembrového zastupiteľstva. Následne budú vydávané vyjadrenia predkladané
priebežne ako informačný materiál.

188

04.02.2020

Stanoviská k predajom a zámenám sú takisto predkladané priebežne. Informácia o
zaslaných stanoviskách od 18. mája do 22. septembra 2021 bola predložená ako
infomateriál na septembrovom zastupiteľstve.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,
žiada starostu aby:
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A - v spolupráci s Magistrátom hl. m. Bratislava pokračoval v príprave a realizácii
cyklotrasy č. 8, v zmysle Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy (Prístavný most, Májová
ulica, Nám. Hraničiarov, Rusovská cesta) t.j. 4. mestského okruhu v zmysle Územného
generelu dopravy hl. m. SR Bratislavy
B - začal s prípravou a realizáciou cyklotrás č. 13 (Černyševského a Wolkrova ulica) a č.
21B (Jasovská, Turnianska, Humenské nam., Žehrianska a Dolnozemská) v zmysle
Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy
Plnenie:
Cyklotrasa O4:
Dňa 05.10.2020 sa uskutočnila fyzická obhliadka priamo na mieste s p. Netrim,
Benčekom, Sarlósom, Čápom, Schwarzom, kde sa dohodlo, že projektant doplní dva
úseky Mamateyova – Gettingova. 21.05.2021 odovzdal doplnenie PD v zmysle dohody
mestskej časti. Dňa 22.09.2021 sa uskutočnila koordinačná porada za účasti p. Skývu
a p. Šebestovej – magistrát, Ing. Benčeka - projektant, pracovníka špeciálneho stav.
úradu a pracovníka investičného referátu. Na koordinačnej porade sa dohodlo, že p.
Benček odovzdá vypracovanú PD a p. Skýva z hlavného mesta doplní podmienky, ktoré
je ešte z jeho strany potrebné doplniť do PD – ide o výškové nerovnosti chodníka s peším
chodníkom a vozovkou. P. Benček následne PD odovzdal magistrátu.
Dňa 22.10.2021 sa uskutočnilo operatívne pracovné stretnutie pracovníkov MÚ, na
ktorom sa dohodlo, že magistrátu bude zaslaný e-mail s otázkami ohľadom ďalšieho
postupu (kedy bude dopracovaná PD, kto bude súťažiť zhotoviteľa, postup pri
stavebných povoleniach atď.). Zároveň je dohodnuté ďalšie stretnutie pracovníkov MÚ
s p. Benčekom.
Cyklotrasa 13:
Bol vysúťažený projektant (p. Vachaja), zmluva bola zverejnená 19.10.2021. Na
vypracovanie PD má termín do 4 týždňov, t. j. 16.11.2021 má odovzdať PD.
Stav: v plnení
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237

23.06.2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada starostu
mestskej časti Bratislava-Petržalka, predkladať pravidelnú informáciu o napredovaní
prác v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ a MŠ na každé zastupiteľstvo.

256

23.06.2020

Plnenie:
Starosta na zastupiteľstve pravidelne informuje o napredovaní prác. Do novembrového
zastupiteľstva bude k tejto veci predložený infomateriál.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
c) ž i a d a s t a r o s t u
pripraviť plán obnovy bytového domu na ulici Medveďovej č. 21 do 9/2020.
Plnenie:
MČ Bratislava-Petržalka prerokovala havarijný stav bytového domu so zástupcami
Hlavného mesta SR Bratislavy na pracovnom stretnutí 14.10.2020. Investičný referát MČ
Petržalka zaktualizoval PD potrebnú na komplexnú obnovu bytového domu. Celková
výška finančných prostriedkov potrebných na odstránenie systémových porúch a obnovu
bola odhadnutá na 2 535 958,00 €.
Dňa 7.4.2021 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Magistrátu hl. mesta, zástupcov ŠFRB,
za prítomnosti starostu, prednostky a zástupkyne starostu. Žiadosť o úver zo Štátneho
fondu rozvoja bývania môže podať iba vlastník nehnuteľnosti do 30.9. príslušného
kalendárneho roka, prílohou k žiadosti o obnovu bytového domu je stavebné povolenie,
schválené uznesenie zastupiteľstva o financovaní zo ŠFRB.
Dňa 12.4.2021 sa uskutočnilo stretnutie zástupkyne starostu p. Hrehorovej s p.
viceprimátorkou Kratochvílovou a p. viceprimátorkou Antalovou Plavuchovou, na
ktorom sa dohodlo vypracovanie postupu prevodu bytového domu do vlastníctva MČ
Bratislava-Petržalka. Na jeho základe oddelenie nájomného bývania hlavného mesta
vypracovalo nasledovný časový harmonogram:
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-vypracovanie majetkovoprávnej informácie do 26.04.2021
-stanoviská odborných útvarov Magistrátu do 17.05.2021
-losovanie znalca do 18.05.2021
-dodanie znaleckého posudku do 08.06.2021
-príprava materiálu do PPP na 22.06.2021
-materiál do Finančnej komisie na 28.06.2021
-materiál do Mestskej rady na 08.07.2021
-materiál do Mestského zastupiteľstva na 23.09.2021
Na základe tohto harmonogramu by pre podanie žiadosti na ŠFRB v roku 2021 bolo už
neskoro, lebo žiadosti sa môžu podávať len do konca septembra. Súčasťou musia byť
prílohy - PD, uznesenie zastupiteľstva, stavebné povolenie. Po zvážení možností sa
magistrát rozhodol predložiť na júnové zastupiteľstvo zámer prevodu bytového domu do
vlastníctva MČ Bratislava-Petržalka, schváliť žiadosť o úver v mene hl. mesta,
spoluúčasť na úvere, splátky a ostatné povinné náležitosti k žiadosti. V dôsledku
zjednodušenia procesu sa bude žiadať úver zo ŠFRB len na financovanie obnovy ležatých
a stúpacích rozvodov ZDT v hodnote 271 139,60 €, čiže vlastné zdroje by boli vo výške:
67 789,60 € a úver zo ŠFRB: 203 350 €, (úrok 0,5 %, splatnosť 20 rokov, výška splátky =
891 €). Po prechode vlastníctva na katastri bude v budúcom roku MČ Petržalka žiadať
aj o úver na obnovu a odstránenie systémových porúch, prílohou bude aj stavebné
povolenie.
Plnenie k 09/2021 - Mestské zastupiteľstvo dňa 24.06.2021 v bode 25 schválilo uznesenie
894/2021, ktorého obsahom bolo, že MZ schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa
prevod bytového domu na Medveďovej ulici 2700/21 do vlastníctva MČ BratislavaPetržalka, spolu s prislúchajúcim pozemkom parc. č. 641, za kúpnu cenu 1,00 €, s
podmienkou: v prípade predaja bytov a nebytových priestorov mestskou časťou
Bratislava-Petržalka do vlastníctva fyzických a právnických osôb v dobe 15 rokov po
nadobudnutí vlastníctva je MČ povinná uhradiť hl. mestu 50 % z kúpnej ceny dohodnutej
s týmito osobami. V súčasnosti prebiehajú realizačné kroky k prevodu bytového domu zo
strany magistrátu.
Súčasne sa začalo pracovať na VO na zhotoviteľa obnovy stupačiek. Referát investičných
činností odovzdal podklady na zabezpečenie VO 27.08.2021 a po konzultácii s referátom
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298

13.10.2020

verejného obstarávania ich doplnil 21.09.2021. Dňa 18.10.2021 boli zverejnené
požiadavky na VO, ktoré bude ukončené 05.11.2021. Keď bude známy zhotoviteľ,
obyvatelia BD budú informovaní o harmonograme prác. Bytový dom na Medveďovej
nám zatiaľ nebol prevedený.
Stav: v plnení
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
c) d o p ĺ ň a
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/ 2004 zo 14.
decembra o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných nariadení č. 1/2005, č.
3/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008, č. 3/2009, č. 6/2009, 3/2010, 8/2012,
3/2013, č. 9/2017, č. 17/2019 a č. 1/2020 o druhú vetu: Na refundáciu nákladov za
zriadenie a odstránenie parkovacieho miesta budú mať nárok osoby, ktoré spĺňajú
podmienky poskytnutia sociálnej pomoci podľa Všeobecného záväzného nariadenia o
poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom Mestskej časti Bratislava - Petržalka.
Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka poskytne poslancom vyhodnotenie doplnku
uznesenia každých 6 mesiacov.
Plnenie k bodu c):
VZN bolo o predmetnú vetu doplnené s dodatkom č. 12/2020 zo dňa 13.10.2020,
účinnosť od 14.11.2020.
K dnešnému dňu Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy neeviduje
požiadavku na refundáciu nákladov na zriadenie a ani na odstránenie dopravného
značenia vyhradeného parkovania. Sociálne oddelenie takisto doposiaľ neeviduje žiadnu
požiadavku zo strany obyvateľov.
Na základe uznesenia 298 bol do tlačív žiadostí pre vyhradené parkovanie doplnený text,
ktorý informuje žiadateľa o možnosti refundácie nákladov, v nasledovnom znení:
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„Na refundáciu nákladov za zriadenie a odstránenie parkovacieho miesta má nárok
osoba, ktorá spĺňa podmienky poskytnutia sociálnej pomoci podľa Všeobecne záväzného
nariadenia č. 10/2020 z 13.10.2020, o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom
mestskej časti Bratislava-Petržalka.“

334

15.12.2020

Pôvodné tlačivá v počte 9 kusov (6x doc, 3x pdf – viď. súbor „web_tlačivá“) na stránke
https://www.petrzalka.sk/tlaciva/ boli nahradené novými tlačivami.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
prenájom športovej haly súpisné číslo 998, postavenej na pozemku parcely registra „C“
KN parc. č. 3425 k.ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky
obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na
prenájom športovej haly na Prokofievovej 2, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia ako
jeho neoddeliteľná časť
a žiada
prednostku zabezpečiť organizačne a administratívne postup potrebný pre zaistenie úloh.
Plnenie:
Poverení pracovníci MÚ Petržalka na základe výsledkov zasadania špeciálnej pracovnej
skupiny zriadenej pre prípravu podkladov, ako aj komisie športu spracovali a po
schválení zastupiteľstvom zrealizovali verejno-obchodnú súťaž na prenájom haly na
Prokofievovej ulici.
Súťaž bola vyhlásená dňa 15.01.2021 a ukončená 30.04.2021. Komplexné informácie
o výsledkoch
súťaže
sú
dostupné
na
našej
webovej
adrese
tu: https://www.petrzalka.sk/2021-03-26-predlzenie-sutaze-prenajom-sportovej-halyprokofievova/
S víťazom súťaže nebola uzatvorená zmluva, nakoľko tento subjekt, napriek tomu, že
komisia ho vyhodnotila ako záujemcu, ktorý splnil podmienky súťaže, nesplnil záväznú
8

398

26.05.2021

podmienku súťaže, a to zloženie kaucie v plnej výške 250 000 € pri podpise zmluvy. Na
základe tejto situácie, ako aj iných podmienok jediného záujemcu, ktorý v súťaži
predložil ponuku, a pre ktorého boli podmienky súťaže v konečnom dôsledku
neakceptovateľné, MČ pristúpila k revízii verejnej obchodnej súťaže.
Momentálne MČ spracúva pre pracovnú skupinu podklady k modelu zmluvy riešiacej
nájomný vzťah na dobu určitú so zápočtom ceny nájmu na investície realizované podľa
vopred stanoveného projektu rekonštrukcie pri zachovaní účelu objektu – multifunkčná
športová hala.
Termín predloženia revidovaných podmienok do MiZ je predbežne určený na
decembrové MiZ a záleží od ich posúdenia pracovnou skupinou. Až po ich schválení
bude možné verejnú obchodnú súťaž vypísať.
Stav: v plnení
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka
žiada
prednostku
b)
spracovať projektovú dokumentáciu rozšírenie kapacít materskej školy v objekte
bývalej materskej školy na Fedinovej 7 do 31.10.2021.

379

13.04.2021

Plnenie:
Prebehlo zhromažďovanie dostupnej dokumentácie a príprava súťažných podkladov pre
vyhlásenie súťaže na PD obnovy MŠ v objekte bývalej MŠ na Fedinovej ulici 7. Súťaž
bola ukončená a s víťazom (NV Projekt, s.r.o.) bola podpísaná zmluva. Od 18.10.2021
zhotoviteľ na projektové práce NV Projekt, s.r.o. už zameriava priestory a bol mu
umožnený vstup do priestorov Kľúčik, SportCO a súčasne bol dohodnutý postup
zamerania počas prevádzkovania priestorov Vysnívaný domov. Prebehli prvé konzultácie
o návrhu riešení.
Stav: v plnení
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
ž i a d a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
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aby informoval písomne MZ ku koncu každého kvartálu o aktuálnom stave voľných
bytov vo vlastníctve, či zverených do správy MČ, s rozlíšením veľkosť bytu a či už bol
byt ponúknutý žiadateľovi z príslušného poradovníka a tento byt ešte neprijal.
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18.05.2021

Plnenie:
Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve MČ BratislavaPetržalka a bytov zverených do správy MČ Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2021
bola predložená do Miestnej rady dňa 21.9.2021 a Miestneho zastupiteľstva dňa
28.09.2021. Ďalšia písomná informácia bude predložená na decembrovom
zastupiteľstve.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby začal rokovanie o požiadavkách petície
s hlavným mestom Bratislava, preskúmaní procesu vecného bremena k pozemku a
možnosti poskytnutiu pozemku investorovi na okraji mesta pre záchytné parkovisko.
Plnenie:
Dňa 31.05.2021 sa uskutočnilo online rokovanie za účasti zástupcov hlavného mesta SR
Bratislava, miestnych poslancov a starostu. Predmetom rokovania bol priebeh procesu
uzavretia zmluvy o budúcej zmluve (práva stavby) a ďalších súvisiacich s prípravou
stavby Garážový dom Vavilovova. Starosta sa v tejto veci stretol dňa 10.08.2021 s p.
viceprimátorkou Kratochvílovou a p. Vankom, konateľom spoločnosti V-arms, a dňa
10.09.2021 sa starosta stretol aj s autormi petície. Výsledkom je, že sa spustilo online
verejné hlasovanie dotknutých obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka v súvislosti so 4
možnými riešeniami parkovania na Vavilovovej a Jungmannovej ulici. Hlasovanie
potrvá do konca októbra. O výsledkoch hlasovania, ak už budú v tom čase k dispozícii,
bude informované na novembrovom zastupiteľstve.
Stav: v plnení

395

18.05.2021

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada
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1. Starostu MČ, aby rokoval so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKÝM
PODNIKOM a. s. DOPRAVNÝM ÚRADOM, štátny podnik a so Štátnou ochranou
prírody SR o kritériách, ktoré umožnia sprístupnenie Chorvátskeho ramena pre verejnosť
na plavbu malých bezmotorových plavidiel (lodičiek), ktoré budú výlučne v správe
mestskej časti Bratislava – Petržalka. Termín do 30.7.2021.
Plnenie:
Dňa 7.7.2021 požiadal starosta MČ Bratislava-Petržalka Slovenský vodohospodársky
podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava a Štátnu ochranu prírody SR, Správa
CHKO Dunajské Luhy v Bratislave o vyjadrenie. Dňa 10.08.2021 bolo MČ BratislavaPetržalka doručené stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, kde sa okrem
iného uvádza: „Upozorňujeme, že v súčasnosti prebieha súťaž vo veci vybudovania
štyroch lávok cez Chorvátske rameno, taktiež je pripravovaná stavba električkovej trate,
pričom po dohode so ŠOP SR odporúčame prevádzku požičovne plavidiel odložiť na
obdobie min. 2 kalendárnych rokov, resp. do ukončenia všetkých schválených aktivít.“
Dňa 12.10.2021 bolo e-mailom doručené stanovisko ŠOP vyjadrujúce súhlas za
dodržania podmienok, ktoré musia byť zapracované do prevádzkového poriadku.
Stav: splnené
2. Starostu MČ, aby túto informáciu dal na vedomie aj Slovenskému rybárskemu zväzu Mestská organizácia Bratislava V., že príde v prevádzkových hodinách k pohybu malých
bezmotorových plavidiel vo vymedzenom úseku na Chorvátskom ramene. Termín do
30.9.2021.
Plnenie:
Dňa 7.7.2021 starosta MČ Bratislava-Petržalka zaslal na vedomie Mestskej organizácii
Slovenský rybársky zväz Bratislava V informácie o plánovanom zámere. Dňa 30.08.2021
MČ prijala odpoveď od SRZ, že nesúhlasí skôr ako od polovice júna a požaduje
zabezpečiť neobmedzený výkon rybárskeho práva v splavovanej lokalite.
Stav: splnené
3. Starostu MČ, aby vypracoval prevádzkový poriadok plavidiel v spolupráci s
organizáciou Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., dobu prevádzky, a formu
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krátkodobých prenájmov bezmotorových plavidiel, za predpokladu dodržania kritérií
stanovených z rokovania v bode 1. prípadne aj bodu 2. Termín do 30.9.2021.
Plnenie:
Starosta MČ Bratislava-Petržalka v spolupráci s organizáciou Športové zariadenia
Petržalky, s. r. o. vypracoval návrh prevádzkového poriadku plavidiel, ktorý zaslal
dotknutým organizáciám na vyjadrenie. Prevádzkový poriadok bol doplnený
o požiadavky dotknutých organizácií, okrem požiadavky SRZ na neobmedzovanie výkonu
rybárskeho práva v splavovanej lokalite, ktorá je nesplniteľná, a teda bude potrebné
s organizáciou SRZ rokovať o upustení z tejto požiadavky za určitých podmienok.
Stav: v plnení

397

26.05.2021

Detailnejšie informácie k plneniu tohto uznesenia budú poskytnuté formou informačného
materiálu predloženého na novembrové zastupiteľstvo.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka
A. schvaľuje
návrh stanoviska k návrhu Urbanistickej štúdie umiestnenia nájomného bývania na
území Bratislavy,
D. žiada
starostu Petržalky, aby zaslal Hlavnému mestu SR Bratislavy stanovisko mestskej časti
Bratislava – Petržalka schválené v bode A. tohto uznesenia a aby podal Hlavnému mestu
SR Bratislave podnet na dosiahnutie účelu uvedeného v bode D. tohto uznesenia.
Plnenie:
Zmeny a doplnenia v časti III. boli zapracované do stanoviska a v zmysle časti II. písm.
D bolo stanovisko odoslané dňa 28.05.2021.
Podnet na zmeny a doplnky územného plánu mesta v zmysle časti II. písm. C bol
prešetrený s nasledovnými závermi:
K požiadavke na zmenu regulácie pozemku reg. C-KN parc. č. 326/1 v k. ú. Petržalka
na Haanovej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, uvádzame, že
podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších
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zmien a doplnkov „stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán
ponecháva súčasné funkčné využitie“. Na pozemku parc. č. 326/1 sa v súčasnosti
nachádzajú ihriská a športoviská. Z uvedeného dôvodu tunajšia mestská časť listom č.
64/2021/12-OURaD/7572 zo dňa 25.03.2021 už dala podnet na zmenu pod názvom
„Haanova - ihrisko“, v ktorom s prihliadnutím na súčasné využívanie pozemku navrhla
zmenu regulácie z rozvojového územia pre viacpodlažnú zástavbu obytného územia
na stabilizované územie pre šport, telovýchovu a voľný čas.
K požiadavke na zmenu regulácie pozemku reg. C-KN parc. č. 424/4 v k. ú. Petržalka
na Mamateyovej ulici, ktorý je vo vlastníctve SALEZIÁNI DON BOSCA SDB SLOVENSKÁ PROVINCIA, uvádzame, že bez prerokovania návrhu s vlastníkom
pozemku a s prihliadnutím na jeho súčasné využívanie pozemok nie je vhodný v celosti
na zmenu regulácie na stabilizované územie pre parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy.
Z uvedeného dôvodu podnet nebol podaný.

421

29.06.2021

Vzhľadom na uvedené skutočnosti mestská časť Bratislava-Petržalka listom č.
8313/2021/RÚRaGIS-08/29806 zo dňa 29.09.2021 dala podnet na zmenu regulácie
pozemku reg. C-KN parc. č. 374 v k. ú. Petržalka na Polereckého ulici, ktorý je vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to zo stabilizovaného územia pre
viacpodlažnú zástavbu obytného územia, kód 101, na stabilizované územie pre parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód funkcie 1110, za účelom stabilizácie verejnej
zelene.
Stav: splnené
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
úpravu ceny pre „Jednorazový vstup (60 minút)“ na Petržalskej plavárni na sumu 1€ s
DPH v dopoludňajších návštevných hodinách počas pracovných dní pre:
• Pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských a základných škôl v
správe MČ Bratislava-Petržalka v čase letných prázdnin od 1 júla do 1 septembra,
• záchranárov z Hasičského a záchranného útvaru HS 5, MČ Bratislava – Petržalka,
počas celého roka,
• aktívnych členov Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka, počas celého
roka,
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• Dobrovoľnú civilnú ochranu, pracovníkov zariadení soc. služieb, zdravotné sestry a
lekárov pôsobiacich na území mestskej časti Bratislava-Petržalka na dobu skúšobného
obdobia do 30.10.2021.
Plnenie:
Po predbežnom zisťovaní záujem zo strany zamestnancov MŠ bol vzhľadom na stanovené
podmienky veľmi nízky. Po osobnom stretnutí pána poslanca Behúla s riaditeľom
plavárne p. Hrádelom bolo dohodnuté, že sa vypracujú nové presnejšie parametre
podmienok časového ohraničenia využívania plavárne pre dohodnuté subjekty, na čom
sa pracuje.
Stav: v plnení

442

28.09.2021

Plnenie od konateľa:
Konateľ pracuje na výpočte finančných strát za subjekty, ktoré budú navštevovať
plaváreň v zmysle uznesenia. Pre tento účel si vyžiadal informácie, koľko je
potenciálnych zákazníkov, ktorí budú mať možnosť využiť danú zľavu a takisto požiadal o
zoznam všetkých subjektov, s ktorými bude potrebné uzavrieť zmluvu o poskytnutí
osobných údajov. Spoločnosť predpokladá, že zoznam konkrétnych osôb, ktoré budú mať
nárok na čerpanie zľavy, bude realizovaný formou IT a k zoznamu bude zriadený prístup
pre čítanie v pokladniach na plavárni. Tento zoznam osôb bude potrebné spravovať,
aktualizovať a zabezpečovať jeho funkčnosť. Spoločnosť k tomu nemá prostriedky
k dispozícii, preto predpokladá, že zoznam bude vedený pod taktovkou IT referátu úradu.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
zámer odkúpiť pozemky uvedené v ponuke spoločnosti POPPER, a.s., spoločnosti ChP
Invest, s.r.o. a spol. ROXY Invest, s.r.o. zo dňa 24.09.2021, a to pozemky registra „C“
KN k.ú. Petržalka vede Okresným úradom Bratislava na liste vlastníctva č. 4378 pre
katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – Petržalka, okres Bratislava V:
- parc. č. 2517/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4691 m2
- parc. č. 2518/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9011 m²
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- parc. č. 2512/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 770 m²
a pozemky registra „C“ KN k.ú. Petržalka vede Okresným úradom Bratislava na liste
vlastníctva č. 3993 a pre katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – Petržalka, okres
Bratislava V:
- parc.č. 2511/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m²
- parc.č. 2511/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m²
nachádzajúce sa na Turnianskej ulici, ktorú sú súčasťou areálu základnej školy
Turnianska, 85107 Bratislava,
apoveruje
starostu, aby:
1. ďalej rokoval o podmienkach odkúpenia týchto pozemkov v zmysle ponuky až do
výšky 1.500.000,00 Eur.
2. predložil MZ SWOT analýzu, jednotlivých variantných riešení - kúpa, zámena
pozemkov, vyvlastnenie vrátane finančného vyčíslenia - pozemky, prípadne ďalšie iné
náklady.
3. inicioval tripartitné rokovanie - MČ, Magistrát a investor a o výsledkoch informoval
spolu so Swot analýzou.

449

28.09.2021

Plnenie:
Informácie k plneniu Uznesenia 442 budú predložené na MR ako informačný materiál a
na MZ dňa 9.11.2021 bude predložený samostatný materiál
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
berie na vedomie
informáciu o možnostiach zámeny nehnuteľností nachádzajúcich sa v areáloch bývalých
15

materských škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vlastníctve, resp. v
správe Ministerstva vnútra SR za malometrážne byty (apartmány), ktoré by za daným
účelom mestská časť Bratislava-Petržalka zakúpila do svojho vlastníctva
a p o v e r u j e starostu, aby:
1. zabezpečil vypracovanie návrhu koncepcie na realizáciu kúpy malometrážnych
bytov/apartmánov mestskou časťou Bratislava-Petržalka a ich následnej zámeny s
nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. v správe Ministerstva vnútra SR,
2. ďalej rokoval s Ministerstvom vnútra SR za účelom uzavretia dohody o podmienkach
budúcej zmluvnej spolupráce súvisiacej s kúpou malometrážnych bytov/apartmánov
mestskou časťou Bratislava-Petržalka za účelom ich následnej zámeny s
nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. správe Ministerstva vnútra SR
Plnenie:
Uznesenie v plnení
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