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Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

s ch v a ľ u j e 

 

zvolanie 28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na deň 14.12.2021 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 

 

28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

na deň 

 

14. decembra 2021 (utorok) 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 30.11.2021 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí 

 

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

Predkladá: starosta  

Spracovateľ: finančné odd. 

 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom do 

roku 2024 

Predkladá: starosta  

Spracovateľ: finančné odd. 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie 

Predkladá: starosta  

Spracovateľ: odd. školstva 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

..../2021 zo dňa ... ... 2021 k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 

07 Bratislava 

Predkladá: starosta  

Spracovateľ: odd. školstva 
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6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

../2021 zo dňa 14. decembra 2021, 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, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 

Predkladá: starosta  

Spracovateľ: ref. predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností 

 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Predkladá: starosta  

Spracovateľ: ref. územného rozvoja a GIS 

 

8. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní 

čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2019 zo 

dňa 10.06.2019 

a 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 zo dňa 

25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 9/2019 zo dňa 10.06.2019 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: právny referát 

 

9. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte MŠ Holíčska 30, 

Bratislava pre MC BUDATKO, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

10. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5830/13 pre 

Natália Pavlíková, Brunnenstrasse 17/22, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

11. Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov v k.ú. Petržalka, pre EKOCHARITA 

SLOVENSKO SLOVENSKU, o. z. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 
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12. Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka, pre HUMANA People to People 

Slovakia o. z. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

13. Návrh na kúpu objektu materskej školy v zóne Slnečnice  

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: prednostka 

 

14. Návrh Zásad poskytovania príspevku na poplatok za rezidentskú parkovaciu 

kartu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Predkladá: Ing. Jozef Vydra 

Spracovateľ: Ing. Jozef Vydra 

 

15. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí 
 

16. 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 IV. štvrťok 2021 
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. správy obecných bytov 

 

17. Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-

Petržalka za IV. štvrťrok 2021 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. správy obecných bytov 

 

18. Rôzne 

 

19. Interpelácie 

 

Informačné materiály 
 

 

 

                                                                                                          Ján Hrčka 

 starosta 

 

 

 

Spracovatelia odovzdajú materiál na referát organizačných vecí v termíne do 07.12.2021 

do 10:00 hod.  

 

Pracovné predsedníctvo: 

Ing. Ján Hrčka - starosta 



 6 

Jana Hrehorová – 1. zástupkyňa starostu 

Iveta Jančoková – 2. 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 09. 12. 2021 

          Z: ref. organizačných vecí 

 

2. Doručenie materiálov na rokovanie obvyklým spôsobom do príslušnej skrinky  

vo vestibule budovy, resp. na požiadanie elektronickou formou. 

          T: 09. 12. 2021 

          Z: ref. organizačných vecí 

 

3. Príprava scenára vedenia zasadnutia MZ. 

          T: 10. 12. 2021 

          Z: ref. organizačných vecí 

 

4. Zabezpečenie rokovacej miestnosti, ozvučenia a úpravy na deň 14. 12. 2021. 

         T: 14. 12. 2021 

    Z: ref. VSRaP, ref. IT 

 

5. Príprava prezenčných listín, tlačív a ostatného materiálu k zabezpečeniu zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva. 

         T: 14. 12. 2021 

    Z: ref. organizačných vecí 

 

6. Zverejnenie konania 28. zasadnutia MZ s uvedením programu v médiách,  

na internete a na úradnej tabuli vo vestibule budovy miestneho úradu, Kutlíkova 17. 

   T: do 09. 12. 2021 

  Z: ref. komunikácie a ref. 

organizačných vecí 

 

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

T: 14. 12. 2021 

Z: ref. komunikácie, ref. IT a ref. 

organizačných vecí 

 

8. Pozvánky na 28. zasadnutie MZ budú zaslané a na rokovanie budú prizvaní: 

primátor 1 

poslanci MsZ Bratislava zvolení za Petržalku 1 

poslanci miestneho zastupiteľstva 35 

miestny kontrolór 1 

prednostka MÚ 1 

zástupcovia prednostu 2 

okresný prokurátor Bratislava V 1 

predseda Okresného súdu Bratislava V 1 

veliteľ Expozitúry MsP Bratislava V 1 

vedúci oddelení/referátov MÚ 23 
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pracovníci ref. org. vecí 2 

tlačový tajomník 1 

riaditelia miestnych podnikov 6 

riaditelia základných škôl 37 

Spolu        112 


