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Zápisnica zo zasadnutia FK – 02.02.2022 o 16:30 hod., online 

Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták, Vydra, Škápik, Šmíd  

Neprítomní členovia:  Plšeková, Mráz 

Program zasadnutia :  

1. Schválenie programu zasadnutia 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 

7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021 

Diskusia: Materiál predstavila p. Someková z odd. školstva.  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

6/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  

Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2021 zo dňa 09. februára  

Diskusia : Materiál predstavila p. Chanečková, riaditeľka SSS.  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

4. Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti 

o dotáciu na projekt „Rozširovanie kapacít MŠ – vytvorenie novej MŠ – otvorenie 

sedem nových tried“ na základe výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

v oblasti podpory regionálneho  

Diskusia : Materiál predstavila p. Adameková, ktorá informovala, že MČ sa bude 

uchádzať o dotáciu z MIRRI na rekonštrukciu MŠ Fedinova. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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5. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Diskusia: Materiál predstavila p. Kupková, vedúca právneho referátu. Členov komisie 

informovala o príprave dôvodovej správy.  P. Kleinert sa spýtal, či prišli nejaké 

podnety. Pani Kupková informovala, že písomne dostala pripomienky od p. Vydru 

a materiál na inšpiráciu od p. Pätoprstej iné písomné pripomienky neevidujú. 

Zdôraznila, že písomné pripomienky, môžu stále posielať na pravne@petrzalka.sk  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

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

Za: 0 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Materiál zobrali členovia FK na vedomie.  

 

 

7. Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka pre HUMANA People to People 

Slovakia o.z. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Za: 0 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Materiál zobrali členovia FK na vedomie.  

 

 

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

Bratislava pre MC BUDATKO, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Za: 0 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Materiál zobrali členovia FK na vedomie.  
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9. Návrh  na  predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č.5830/13 pre Natália 

Pavlíková, Brunnnenstrasse 17/22,2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa 

Za: 0 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Materiál zobrali členovia FK na vedomie.  

 

 

 

 

10. Návrh  na predĺženie nájmu pozemkov  v k.ú. Petržalka, parc. č.5875/86 a časť parc.č. 

5875/73  pre RENTSTAV  ĎURČO, spol. s r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

11. Návrh na schválenie dodatku č. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 

mestom SR Bratislavou 

 

 

12. Návrh zámeru predaja časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/48 pre spoločnosť 

HJ invest s.r.o. 

 

 

13. Návrh zámeru predaja pozemku resp. prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 

5834/1 pre spoločnosť HOMOLA TEAM s.r.o. 

 

 

14. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Ondreja 

Štefanka (Čapajevova) a Bohrova 22 

 

15. Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci  COVID  19 -       

3. vlna pandémie 

 

 

16. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Súkromnú materskú školu, n.o., 

Vavilovova 18, 851 01 Bratislava 

 

17. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pre Súkromnú materskú školu, n.o., Vavilovova 

18, 851 01 Bratislava 
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18. FotoPort - prenájom nebytového priestoru - Rovniankova č. 14 

 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 

13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 

Diskusia: Materiál predstavila p. Jendeková. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Nakoľko sa za predkladateľa (SMM) nikto nezúčastnil na prezentáciu materiálov č. 11 – 18 

finančná komisia o materiáloch nerokovala. FK sa dohodla na náhradnom termíne 

s účasťou p. Baumanna v termíne 4.2.2022 za predpokladu dostatočnej účasti členov FK.  

 

20. Rôzne 

 

 

 

 

 

Branislav Kleinert  

 predseda komisie 


