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Návrh uznesenia 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  
s ch v a ľ u j e 
 
zvolanie 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
na deň  9.11.2021 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 

 
27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 
na deň 

 
9. november 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 30.09.2021 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. organizačných vecí 

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

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

3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici 
Haanova 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 
 

4. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 957/18 v k. ú. Petržalka v areáli ZŠ 
Dudova 2, Bratislava pre Barboru Konrádovú ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 
 

5. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava 
pre FC Petržalka družstvo ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 
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6. Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava 
pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 
 

7. Návrh na odňatie zvereného majetku MP VPS – zberný dvor, trhovisko 
Mlynarovi čova a ostatný majetok 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku a Miestny podnik verejnoprospešných 
služieb Petržalka 

8. Súhlas s realizáciou stavebných úprav  pre potreby výučby v objekte budovy 
Paneurópska VŠ, fakulta masmédií, Tematínska 10, Bratislava  - Petržalka 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 
9. Žiadosť o schválenie zámeru zapojiť KZP do Výzvy MK SR na podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-
19 
Predkladá: Mgr. art. Monika Korenčiová 
Spracovateľ: Mgr. art. Monika Korenčiová 
 

10. Návrh na čiastočnú úpravu použitia schválených kapitálových prostriedkov na 
zateplenie Domu kultúry Zrkadlový háj  
Predkladá: Mgr. art. Monika Korenčiová 
Spracovateľ: Mgr. art. Monika Korenčiová 
 

11. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V 
Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: ref. organizačných vecí 
 

12. Návrh na odvolanie neposlancov z komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka  
Predkladá: starosta 
Spracovateľ: ref. organizačných vecí 

 
13. Návrh zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku na dieťa 

Predkladá: PhDr. Ľudmila Farkašovská, MUDr. Iveta Plšeková 
Spracovateľ: PhDr. Ľudmila Farkašovská, MUDr. Iveta Plšeková 

 
14. Informatívna správa k výrubom inváznych drevín na území Petržalky 

Predkladá: prednostka 
Spracovateľ: oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy 

 
15. O postupe verejného obstarávania služieb v oblasti architektúry formou súťaží 

návrhov, alebo obdobnou formou obstarávania na základe kvalitatívnych kritérií 
návrhu a uchádzača 
Predkladá: Ing. arch. Matúš Repka, poslanci MČ Bratislava-Petržalka 
Spracovateľ: Ing. arch. Matúš Repka, Slovenská komora architektov 
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16. Rôzne 
 

17. Interpelácie 
 

Informa čné materiály 
 
 
 

                                                                                                         Ján Hrčka 
 starosta 
 
 
 
 
 
 
Spracovatelia odovzdajú materiály na referát organizačných vecí v termíne do 2.11.2021 
do 10:00 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 04.11.2021 
         Z: ref. organizačných vecí 
           
2. Doručenie materiálov na rokovanie obvyklým spôsobom do príslušnej skrinky  

vo vestibule budovy, resp. na požiadanie elektronickou formou. 
          T: 04.11.2021 
          Z: ref. organizačných vecí 
 
3. Príprava scenára vedenia zasadnutia MZ.    

T: 05.11.2021 
          Z: ref. organizačných vecí 
    
4. Zabezpečenie rokovacej miestnosti, ozvučenia a úpravy na deň 09.11.2021 
         T: 09.11.2021 
    Z: ref. VSRaP, ref. IT 
 
5. Príprava prezenčných listín, tlačív a ostatného materiálu k zabezpečeniu zasadnutia MZ. 
         T: 09.11.2021 
    Z: ref. organizačných vecí 
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6. Zverejnenie konania 27. zasadnutia MZ s uvedením programu v médiách,  
na internete a na úradnej tabuli vo vestibule budovy miestneho úradu, Kutlíkova 17. 

   T: do 04.11.2021 
Z: ref. komunikácie,  
a ref. organizačných vecí 

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

T: 09.11.2021 
Z: ref. komunikácie,  
ref. IT a ref. organizačných vecí 

 
8. Pozvánky na 27. 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 
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 


