Zápisnica
z rokovania 18. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti
Bratislava-Petržalka konanej dňa 26.10.2021
Začiatok rokovania: 9:00 hod.
Prítomní:
Členovia MR:

Ospravedlnení:
od 11:45.

Ostatní prítomní:

Jana Hrehorová – zástupkyňa starostu,
Iveta Jančoková – členka rady,
Miroslav Dragun – člen rady,
Pavel Šesták – člen rady,
Tomáš Palkovič – člen rady,
Drahan Petrovič – člen rady,
Juraj Kríž - člen rady,
Ivan Uhlár - člen rady.
Michala Kozáková, Pavol Škápik, poslanec Pavel Šesták bude neprítomný
Ján Hrčka – starosta,
Petra Vančová – prednostka MÚ,
Jana Černá – právny referát,
Janka Hokina – organizačný ref.,
Eva Štefániková - organizačný ref.,
Alžbeta Neuschlová – vedúca organizačného ref.,
Alžbeta Broszová – vedúca referátu správy miestneho majetku,
Mário Turan – vedúci finančného oddelenia,
Jozef Rybár – vedúci referátu komunikácie,
Adam Sarlós – kancelária zástupcov starostu,
Jakub Kuruc – kancelária zástupcov starostu,
Miloš Holán – vedúci referátu investičných činností,
Monika Korenčiová – riaditeľka KZP,
Diana Chovancová - kontrolórka MÚ.

Rokovanie 18. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len
„Rada“) otvorila vicestarostka Jana Hrehorová. 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.
Skonštatovala, že Rada je uznášaniaschopná, na prezenčnom hlasovaní bolo prítomných 7
členov z počtu 10. Neprítomní: Kozáková, Škápik, Uhlár.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o programe tak, ako ho poslanci obdržali v pozvánkach.
Program:
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka 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
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
Mlynarovičova 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 COVID19
Predkladá: Mgr. art. Monika Korenčiová
Spracovateľ: Mgr. art. Monika Korenčiová
10. Návrh na úpravu kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2021

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. Informatívna správa k výrubom inváznych drevín na území Petržalky
Predkladá: prednostka
Spracovateľ: oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy
14. 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
15. Návrh na zvolanie 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta
Spracovateľ: ref. organizačných vecí
16. Rôzne
Informačné materiály

Ján Hrčka
starosta

Zoznam priložených informačných materiálov:
Infomateriál – Návrh na kúpu objektu - budova materskej škôlky a súvisiace nehnuteľností v zóne
Slnečnice – C
Infomateriál – Návrh na kúpu pozemkov v objekte ZŠ Turnianska
Hodnotiaca správa: Nelegálne skládky na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a predpokladané
náklady na ich sanáciu – Informačný materiál

Infomateriál – Petržalské informačné centrum
Informačný materiál – Kultúrne leto v Petržalke
Informačný materiál – Dom kultúry Lúky
Informačný materiál – Mobilné javisko
Zapojenie sa do výzvy na výťah pre imobilné osoby – Dom kultúry Zrkadlový háj

Hlasovanie o programe: prítomných 7, za 6, proti 0, zdržal sa, nehlasovali 0, neprítomní 3 program rokovania bol schválený.
Následne poslanec Palkovič navrhol doplniť program o ďalší bod Vybudovanie cyklotrasy
19-19a, ktorý všetkým poslancom poslal priamo do chatu. Navrhol ho zaradiť ako bod 2a.
Poslanec vo svojom príhovore upozornil, že projektová dokumentácia, ktorej spracovania sa
cyklotrasa týka, by bola financovaná ako jeho priorita, cca vo výške 4000 €.
Následne poslanec Kríž Juraj stručne vysvetlil, že návrh materiálu pani Plšekovej
a Farkašovskej pod názvom Návrh zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku na
dieťa nie je potrebné zaradiť do rokovania Rady, pretože dňa 21.09.2021 už bol v Rade
odsúhlasený.
Bolo pristúpené k hlasovaniu o doplnení programu takto:
Hlasovanie o bode poslanca Palkoviča 2a: prítomných 7, za 6, proti 0, zdržal sa 1,
nehlasovali 0, neprítomní 3 – bod 2a bol schválený.
Za overovateľov boli navrhnutí p. Iveta Jančoková a p. Juraj Kríž.
Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prítomných 6, za 6, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 0
- overovatelia rokovania boli schválení.
K bodu č. 1
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 30.09.2021
Ako prvá vystúpila pani prednostka, ktorá podrobne uviedla jednotlivé body z hľadiska stavu
ich rozpracovanosti a plnenia a dala priestor na otázky v diskusii. Do diskusie sa neprihlásil
nikto.
Vzhľadom k tomu sa pristúpilo priamo k hlasovaniu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava -Petržalka
odporúča zobrať na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 30. 09. 2021
Hlasovanie o návrhu k bodu č. 1: prítomných 7, za 5, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasoval 0 návrh bodu 1 rokovania nebol schválený
K bodu č. 2

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie
výdavkov čerpaných z úveru
Pani vicestarostka Hrehorová, ktorá rokovanie Rady viedla, odovzdala slovo Mgr. Turanovi,
vedúcemu finančného oddelenia, ktorý opakovane ozrejmil podstatu materiálu.
Po krátkej diskusii, v ktorej vystúpil poslanec Uhlár a spýtal sa na dôvod, prečo nie sú
prílohou aj výstupy z komisií, sa pristúpilo k hlasovaniu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021a schválenie výdavkov
čerpaných z úverov
1. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 nasledovne:
- zvýšenie bežných príjmov o 1 012 505 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 940 925 €
- zníženie kapitálových príjmov o 100 000 €
- zníženie kapitálových výdavkov o 17 892 €
- zníženie príjmových finančných operácií o 9 472 € (z toho zníženie prevodu z rezervného
fondu o 67 472 € a zvýšenie čerpania úveru o 58 000 €)
- zníženie výdavkových finančných operácií 20 000 €
2. Prehľad výdavkov čerpaných z úveru vo výške 180 820 €
Hlasovanie o návrhu k bodu č. 2: prítomných 7, za 4, proti 0, zdržalo sa 3, nehlasovalo 0 návrh bodu 2 nebol schválený.
K bodu č. 2a
Návrh Vybudovania cyklotrasy 19-19a
Materiál uviedol poslanec Palkovič, ktorý zdôraznil potrebu pripraviť návrh projektovej
dokumentácie tak, aby sa v novom roku mohlo prejsť k samotnej realizácii. Spracovanie
projektovej dokumentácie by išlo z peňazí poslanca na priority, vo výške cca 4 000 €.
V diskusii vystúpil ako prvý poslanec Dragun, ktorý konštatoval, že vec podporí, ale uvítal
by, keby sa to realizovalo v celosti.
Zástupkyňa starostu p. Hrehorová zdôraznila, že termín je 31.12.2021, s čím ona nesúhlasí, po
skúsenostiach s cyklotrasami dávať termíny. Tiež má otázku, s kým to bolo odborne
komunikované, či poslanec hovoril s investičným oddelením. Zdôraznila, že cyklotrasy
chceme, ale je potrebné, mať to odkomunikované.
Poslanec v záverečnom vystúpení ubezpečil, že veci riešili s investičným referátom, p.
Alexiovou aj p. Štulajterovou z referátu dopravy aj s projektantom, boli i na tvári miesta.
V podstate ide o opravu chodníka v tej časti.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie o návrhu č. 2a: prítomných 7, za 5, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0 - návrh
bodu č. 2a nebol schválený.
K bodu č. 3
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Haanova
Materiál uviedla pani vicestarostka Hrehorová. Následne sa slova zhostila vedúca referátu
správy miestneho majetku p. Broszová, ktorá vysvetlila dôvody vrátenia zvereného majetku
a zdôraznila podmienky deklarované zo strany mestskej časti, a to, aby sme sa mohli
k realizovaným veciam vyjadriť, a aby sme priestor mohli využívať i pre svoje potreby.

Následne vystúpil poslanec Dragun, ktorý vyjadril svoju nevôľu s odzverovaním majetku,
ktoré je realizované len na strane mestskej časti a v prípade, keď požadujeme opačné konanie,
mesto je zdĺhavé (prípad trhoviska Mlynarovičova) a veci nerieši, čo sú dôvody, pre ktoré
materiál nepodporí.
Po ukončení diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
v súlade s článkom 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a v súčinnosti s článkom
84 ods. 1 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vrátenie nehnuteľného majetku
zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka, nachádzajúceho sa na ulici Haanova
za účelom využitia predmetných nehnuteľnosti na plnenie prevažne celomestských potrieb
a na zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy.
Ide o nasledovné nehnuteľnosti:
- stavby pod spoločných súpis. č. 2694 – tvoriace komplex bývalého údržbárskeho
strediska pre bytový fond, pozostávajúceho z troch samostatných stavieb situovaných
na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 818/2, 818/3 a 818/13, k. ú. Petržalka,
zapísané na LV č. 2632,
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
vo výmere 1996 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644,
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
vo výmere 565 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644,
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
vo výmere 1386 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644,
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/12, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere
528 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644,
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
vo výmere 39 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644.
Hlasovanie o návrhu č. 3: prítomných 6, za 4, proti 1, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0 - návrh
bodu č. 3 nebol schválený.
K bodu č. 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
Materiál po úvodnom slove pani vicestarostky Hrehorovej odprezentovala pani Broszová.
V úvodnom slove vysvetlila, ide o dlhodobo používaný pozemok pani Konrádovou na
pestovanie zeleniny, ktorý chce mať v priamom prenájme.
V diskusii poslanec Uhlár vyjadril s takýmto postupom nesúhlas. Zdôraznil, že je dôležité
neprenajímať a nepredávať priestory, aj keď dlhodobo nevyužívané školou, inému
záujemcovi. Súhlasí s tým, aby priestory užívala ako doposiaľ bez prenájmu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) s c h v á l i ť
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc.č. 957/18 o výmere 26 m2 vytvorenej na
základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 3.05.2012 z pozemku parc.č.957/2 v k.ú.
Petržalka, nachádzajúci sa v areáli Základnej školy Dudova 2, Bratislava pre Barboru
Konrádovú, Dudova 4, 851 04 Bratislava na záhradkárske účely, na dobu určitú od
01.12.2021 do 31.12.2023 za cenu 1,00 €/m2/rok, celkovo za 26,00 €/rok .
Zmluva o nájme nebytového priestoru bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v
miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie o návrhu č. 4: prítomných 8, za 5, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 0 - návrh bodu
č. 4 nebol schválený.
K bodu č. 5
Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre
FC Petržalka družstvo ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Návrh predstavila p. Broszová, ktorá uviedla, že štatutárny zástupca školy požiadal
o prenájom nebytového priestoru – telocvične pre FC Petržalka družstvo za sumu 10,50 €
Následne bolo predložené uznesenie:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru – telocvične, blok A3 o výmere 292 m2 v
objekte Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka družstvo, Viedenská cesta
257/1869, 851 01 Bratislava, IČO: 50847392, na dobu určitú od 01.11.2021 do 31.03.2021, mimo
školských prázdnin, pondelok až piatok, celkom 9 hodín týždenne za cenu 10,50 €/hod., celkovo
za 94,50 Eur týždenne.
Zmluva o nájme nebytového priestoru bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v
miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie o návrhu č. 5: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 8 - návrh bodu
č. 5 bol schválený.
K bodu č. 6
Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre
Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa
Návrh predniesla p. Broszová, upozornila, že návrh je i s navýšenými cenami. Diskusia
nebola a následne bolo prijaté uznesenie:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov rozšírenie prenájmu veľkej a malej telocvične v objekte Základnej školy
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava navýšením tréningových hodín pre Klub modernej gymnastiky
DANUBIA, o.z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498, nasledovne:
A/

1/ veľká telocvičňa: pondelok až piatok v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu od 9.00
hod. do 13.00 hod., celkovo 19 hodín/týždenne
2/ malá telocvičňa: pondelok, utorok a piatok v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod., celkovo 6
hodín/týždenne
B/ cena za navýšené hodiny nasledovne:
1/ veľká telocvičňa: 4 hodiny za cenu 10,00 Eur/hod.
2/ malá telocvičňa: 3 hodiny za cenu 5,00 Eur/hod.
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.08-33-2017 bude podpísaný do 60
dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve v
tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť

Hlasovanie o návrhu č. 6: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 0 - návrh bodu
č. 6 bol schválený, pričom poslanci Juraj Kríž a Drahan Petrovič sa nestihli zaprezentovať,
čo ústne oznámili a hlasovali za materiál.
K bodu č. 7
Návrh na odňatie zvereného majetku MP VPS – zberný dvor, trhovisko Mlynarovičova
a ostatný majetok, Mlynarovičova 7, Bratislava ako prípadu hodného osobitného
zreteľa
Tento bod uviedla pani Broszová, ktorá ozrejmila poslancom, že toho času už všetky služby
spojené s miestnym podnikom vykonáva oddelenie verejnoprospešných služieb. Práve preto
je tu návrh na odňatie správy majetku MP VPS.
Na to v diskusii vystúpil poslanec Uhlár, ktorý povedal, že uznesenie vidí ako nejednoznačné,
je potrebné vedieť veľmi jasne, čo sa ďalej mieni s majetkom a MP VPS robiť.
Následne sa ujal slova starosta s tým, že vysvetlil, že postup sa zvolil po dohode
s kontrolórkou, pretože je lepšie presúvať majetok k 1.1.2022. Chceme, aby všetky činnosti
robila mestská časť a nie MP VPS.
Ak sa pre MP VPS nenájde nejaká iná činnosť, pristúpilo by sa k jeho zrušeniu. Zdôraznil, že
je potrebné to doriešiť účtovne.
Opätovne vystúpil poslanec Uhlár a žiadal predložiť doklady, ako to bolo zverené aj na
základe, akých dokladov sa bude odzverovať.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
v súlade s § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku
5, ods. 8 písm. b) bod i.) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti
Bratislava-Petržalka a s majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou
zo dňa 25.06.2019 v znení Dodatku č. 1,2 odňatie majetku Miestneho podniku verejnoprospešných služieb, ulica Ondreja Štefanka 6, Bratislava-Petržalka zvereného do správy.
Ide o nasledovný majetok
- Zberný dvor nachádzajúci sa na pozemku reg. „C“ KN parc.č. 3111/7 – ostatná plocha,
o výmere 1224 m2 k.ú.Petržalka, zapísaný na LV 2644
- Pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3117 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 10645 m2
k.ú. Petržalka, zapísaný na LV 1748 nachádzajúci sa na Iljušinovej
- Trhovisko Mlynarovičova nachádzajúce sa na pozemku reg. „C“ KN parc.č. 4 ostatná plocha, o výmere 1388 m2 k.ú. Petržalka, zapísané na LV 1748
- Pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3110/18 – ostatná plocha, o výmere 2199 m2 k.ú.
Petržalka, zapísaný na LV 2644

-

Pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3110/22 – ostatná plocha o výmere 869 m2, k.ú.
Petržalka, zapísaný na LV 2159
Sociálna budova – trh Mlynarovičova, postavená na pozemku reg. „C“ KN parc.č.4
k.ú. Petržalka, zapísanom na LV 1748
Detské ihrisko Znievska 8, postavené na pozemku reg. „C“ KN parc.č.1945 – ostatná
plocha, o výmere 619 m2 k.ú. Petržalka zapísané na LV 1748

Hlasovanie o návrhu č. 7: prítomných 8, za 6, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0 - návrh bodu
č. 7 bol schválený.
K bodu č. 8
Súhlas s realizáciou stavebných úprav pre potreby výučby v objekte budovy
Paneurópska VŠ, fakulta masmédií, Tematínska 10, Bratislava - Petržalka
Materiál uviedla p. Broszová. V diskusii vystúpili poslanci Šesták a Uhlár, P. Šesták
zdôraznil, že zmluva s Paneurópskou VŠ je od roku 2006, rád by vedel, aká veci sa tam už
realizovali doposiaľ.
Poslanec Uhlár žiadal preveriť formou kontroly, na čo sme im súhlas dávali a kedy a aké od
roku 2006 boli urobené úpravy, či to nebolo i v rozpore so zmluvou.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
realizáciu stavebných úprav vnútorných priestorov k prispôsobeniu priestorov pre potreby
výučby vysokej školy v objekte Paneurópskej vysokej školy, Tematínska 10, 851 01
Bratislava – Petržalka pre žiadateľa spoločnosť GLOBAL plus, s.r.o., Tomášikova 20, 821 02
Bratislava.
Hlasovanie o návrhu č. 8: prítomných 8, za 3, proti 0, zdržalo sa 5, nehlasovali 0 - návrh
bodu č. 8 nebol schválený.
K bodu č. 9
Žiadosť o schválenie zámeru zapojiť KZP do Výzvy MK SR na podporu udržateľnosti
a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19
Pani Hrehorová dala slovo riaditeľke KZP pani Korenčiovej, ktorá objasnila podstatu
materiálu.
V diskusii sa prihlásil poslanec Uhlár a privítal iniciatívu pani riaditeľky a kolektívu, ale
konštatoval, že keďže ide o zapojenie sa do výzvy, bolo by dobré tieto vždy predložiť, aby
poslanci vedeli, o čom rokujú, chce preto predložiť výzvu, o ktorej sa rokuje.
Následne sa prikročilo k hlasovaniu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
schváliť zámer zapojiť KZP do Výzvy MK SR na podporu udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, podmienkou je doklad
o spolufinancovaní.
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v á l i ť
1/ finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu Modernizácia Domu
kultúry Zrkadlový háj vo výške 10 526 €. Čo je 5% z celkového rozpočtu projektu.
2/ financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.
Hlasovanie o návrhu č. 9: prítomných 8, za 6, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovali 0 - návrh
bodu č. 9 bol schválený.
K bodu č. 10
Návrh na úpravu kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2021
Návrh predniesla opäť pani Korenčiová, riaditeľka KZP. Vysvetlila, že žiada zmenu
z kapitálových výdavkov pre DK Zrkadlový háj.
V diskusii poslanec Uhlár nesúhlasil s presunom. Vieme, že zateplenie je 50 % úspora, oni
predložili požiadavku na realizáciu dlažby a ešte cenovo náročnej, ktorej návratnosť je nízka.
Návrh nepodporí.
Starosta uviedol, že návratnosť je síce nízka, ale investícia v majetku zostane.
Následne bolo predložené uznesenie:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
od p o r ú č a
úpravu schválených kapitálových prostriedkov pre rok 2021 pre KZP
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
Kapitálové prostriedky 6.2
Čiastočné zateplenie, opravu fasády, schodiska a terás DK ZH 210 000 €
Hlasovanie o návrhu č. 10: prítomných 7, za 4, proti 2, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 - návrh
bodu č. 10 nebol schválený.
K bodu č. 11
Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V
Materiál uviedla vedúca organizačného referátu p. Neuschlová. Zdôraznila podmienky, za
akých sa mohli kandidáti zaujímať o post prísediaceho i celý mechanizmus schvaľovania.
Kandidátov odsúhlasených Okresným súdom Bratislava V je 23.
V diskusii sa poslanec Uhlár zaujímal o spôsob zverejnenia informácií smerom k verejnosti,
a navrhol, aby sa to ešte zopakovalo v záujme zvýšenia počtu prísediacich a umožnenia
širokej verejnosti sa zapojiť.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade so zákonom NR SR
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť kandidátov za
prísediacich pri Okresnom súde Bratislava V na obdobie rokov 2022 – 2025, tak ako sú
uvedení v prílohe č. 1.
Hlasovanie o návrhu č. 11: prítomných 8, za 6, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0 - návrh
bodu č. 11 bol schválený.

K bodu č. 12
Návrh na odvolanie neposlancov z komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Vedúca organizačného referátu p. Neuschlová uviedla materiál s tým, že je potrebné odvolať
neposlancov z komisií: Mgr, Lenku Jakubčovú z finančnej komisie a Mgr. Art. Martina
Kleibla, ArtD. z komisie kultúry.
Následne sa prihlásil poslanec Dragun a žiadal jeho výmaz z komisie investičných činností,
z dôvodu veľkého pracovného vyťaženia. Žiadal, aby si jeho návrh predkladateľ osvojil
autoremedúrou.
Bez ďalšej diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava–Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Petržalka
odvolať
- neposlankyňu Mgr. Lenku Jakubčovú z Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- neposlanca Mgr. art. Martina Kleibla, ArtD. z Komisie kultúry a mládeže Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- poslanca Miroslava Draguna z Komisie investičných činností Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
Hlasovanie o návrhu č. 12: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 0 - návrh
bodu č. 12 bol schválený.
K bodu č. 13
Informatívna správa k výrubom inváznych drevín na území Petržalky
Návrh predniesla p. poverená vedúca oddelenia životného prostredia a územného rozvoja
a dopravy Daniela Vašková Kasáková. Informovala o potrebe odstraňovania inváznych
drevín ako sú Javorovec jeseňolistý a pajaseň žliazkatý.
Bolo prijaté uznesenie:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
prijať
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka berie na vedomie Informatívnu
správu k odstraňovaniu inváznych drevín na území Petržalky.
Hlasovanie o návrhu č. 13: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 0 - návrh
bodu č. 13 bol schválený.
K bodu č. 14
O postupe verejného obstarávania služieb v oblasti architektúry formou súťaží návrhov,
alebo obdobnou formou obstarávania na základe kvalitatívnych kritérií návrhu
a uchádzača
S poslaneckým návrhom oboznámil členov Rady poslanec Drahan Petrovič.

Hneď v úvode diskusie sa prihlásil p. Uhlár, ktorý zdôraznil, že nevidí dôvod na takýto
postup. V zákone o verejnom obstarávaní je rozpracovaný postup a je potrebné veci riešiť
v súlade s týmto zákonom. Naopak poslanec Dragun konštatoval, že to vníma ako
odporúčanie, ktoré v zastupiteľstve môžeme prijať. Poslanec Uhlár namietal, že miestna rada
síce odporúča, ale zastupiteľstvo schvaľuje a v tom vidí problém.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v á l i ť
postup pre verejné obstarávanie služieb v oblasti architektúry prednostne formou
architektonických, urbanistických a krajinárskych súťaží návrhov v zmysle §§ č. 119 – 125
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní alebo obdobnou formou obstarávania na
základe kvalitatívnych kritérií návrhu a uchádzača. Tento postup bude uplatňovaný najmä v
prípadoch prípravy významnej mestotvornej alebo regionálnej investície, významných
občianskych a bytových budov a verejných priestranstiev, urbanistických a krajinárskych
riešení a vypracovania územnoplánovacích dokumentov v súlade s finančnými a termínovými
možnosťami obstarávateľa.
Hlasovanie o návrhu č. 14: prítomných 8, za 6, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0 - návrh
bodu č. 14 bol schválený.
K bodu č. 15
Návrh na zvolanie 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka
Návrh na zvolanie miestneho zastupiteľstva bol prednesený bez diskusie. Pristúpilo sa
k hlasovaniu takto:
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.
Hlasovanie o návrhu č. 15: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržalo sa 0 , nehlasovali 0 - návrh
bodu č. 15 bol schválený.
K bodu č. 16
Rôzne
Zamestnanec MÚ Jakub Kuruc informoval poslancov o materiáli Nelegálne skládky na území
mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Potom vystúpil poslanec Dragun.
Poslanec Petrovič spomenul poplatok za rozvoj v prípade VODOTIKY a žiadal, aby peniaze
boli účelovo využité v lokalite, ktorej sa týkajú. Túto skutočnosť (koľko sme získali
v poplatku za rozvoj a ako sa peniaze použijú) uložili p. Hasičkovi za úlohu zmapovať.
Poslanec Dragun zdôraznil, že tieto peniaze sa vždy môžu použiť len tak, ako sú viazané.

Následne žiadali poslanci predložiť do zastupiteľstva informačný materiál k II. etape výstavby
električkovej trate.

Koniec rokovania: 11:45 hod.

______________________________
Ing. Ján Hrčka
starosta
_______________________________
Mgr. Petra Vančová
prednostka
____________________________
Mgr. Juraj Kríž, PhD.

Pripravila:

__________________________
Mgr. Iveta Jančoková

____________________________
JUDr. Eva Štefániková

