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Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
k 31.08.2022. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31.08.2022 
 

Číslo uzn. Dátum 
prijatia 

Text Termín Stav 

188 
  

04.02.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,  
 
žiada starostu aby:  
 
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 (č. 8): 
Magistrát prekresľoval PD na základe požiadaviek poverených zamestnancov 
magistrátu. Projektant p. Benček zaslal magistrátu doplňujúce dokumenty dňa 
14.10.2021. Magistrát informoval dňa 07.02.2022 MČ, že obdržal prvú časť výkresov. 
Dňa 15.02.2022 p. Skýva z odd. cyklodopravy magistrátu zaslal ref. investičných činností 
druhú časť výkresov. Následne sa riešili fyzické oddeľovače pruhu vo vozovke na 
Rusovskej ceste na moste cez Panónsku a železnicu. P. Skýva dňa 31.03.2022 informoval 
MČ, že na oddelenie pruhu budú použité štandardné parkovacie dorazy. Ref. 
investičných činností ho v reakcii na túto informáciu požiadal o zaslanie kompletnej PD, 
keď do nej budú doplnené spomínané oddeľovače. Dňa 24.05.2022 informoval p. Skýva, 
že zasiela finálnu prebratú PD. V PD však chýbal výkaz výmer potrebný pre 
zabezpečenie VO, a preto dňa 25.05.2022 ref. investičných činností požiadal p. Skývu 
o jeho dopracovanie. Výkaz výmer bol dopracovaný a aktuálne celý projekt cyklotrasy 
rieši METRO Bratislava. 

 

bez termínu v plnení 
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Cyklotrasa č. 13: 
PD bola MČ doručená od vysúťaženého projektanta p. Vachaju koncom roka 2021. 
Následne boli podané žiadosti na vyjadrenie sa k PD, resp. k existencii sietí a získaniu 
stavebného povolenia, a čakalo sa na vyjadrenie oslovených orgánov. Investičné odd. 
magistrátu dalo MČ stanovisko, na základe ktorého požaduje viaceré zmeny 
a prepracovanie PD. Následne MČ komunikovala s projektantom ohľadom 
prepracovania PD podľa požiadaviek magistrátu. Tie boli zapracované a bola podaná 
žiadosť o stavebné povolenie na Špeciálny stavebný úrad. Súťaž na zhotoviteľa bola 
vyhlásená dňa 04.08.2022, nikto sa však do nej neprihlásil. Po zverejnení oznámenia 
o zrušení vo vestníku sa súťaž vyhlási opätovne. Zároveň sa MČ zapojí s touto 
cyklotrasou do výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá bola vyhlásená dňa 
29.04.2022 z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: Výstavba, stavebné úpravy 
alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, ktorej dátum uzávierky bol predĺžený do 
30.09.2022. Dňa 25.09.2022 nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie a podklady 
na zapojenie sa do výzvy sú prichystané. 

338 15.12.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 
 
B – žiada starostu vyhradiť v rozpočte dostatočné finančné zdroje na realizáciu 
minimálne 4 lokalít formou komplexnej obnovy a minimálne 30 lokalít formou 
bezbariérových úprav chodníkov. 
 
C – žiada starostu o realizáciu obnovy podľa písmena B a priloženého zoznamu lokalít v 
súčinnosti s Komisiou dopravy, mobility a bezbariérovosti a Komisiou investičných 
činností a pri každej oprave chodníka, či cesty dbať na odstraňovanie bariér a 
dodržiavanie princípov ukľudňovania dopravy. 
 
Plnenie: 
Dňa 02.06.2021 sa na zasadnutí Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti prebrali 
možnosti v rámci debarierizácie Petržalky a boli vytypované viaceré priechody pre 
chodcov, ktoré je potrebné upraviť na bezbariérovosť. Tento zoznam bol priebežne 
dopĺňaný, aj na základe podnetov od občanov. MČ musela doriešiť dodatok k Rámcovej 
zmluve k rekonštrukcii cestných komunikácií alebo komunikácií určených pre chodcov 
a následne sa realizovali čiastočné opravy cestných komunikácií na Jungmannovej, 

30.06.2022 v plnení 
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Jiráskovej a opravy výtlkov vo vybraných lokalitách. V prípade, že sa bude realizovať 
obnova akéhokoľvek celého chodníka, bude bezbariérovo ukončený. Takáto obnova bola 
realizovaná na Pankúchovej. Ďalej v roku 2022 bola realizovaná oprava parkoviska na 
Zadunajskej ul., oprava výtlkov na Topoľčianskej, Tematínskej, Starhradskej, Brančskej, 
Tupolevovej, Iľjušinovej, Jasovskej, Žehrianskej, Brančskej, Humenskom nám. a oprava 
chodníka na Jasovskej, Smolenickej, Budatínskej, Bradáčovej, ďalej rekonštrukcia 
chodníka na Blagoevovej, Lachovej, Andrusovovej, Šustekovej a Strečnianskej. V tomto 
roku je ešte plánovaná oprava výtlkov na Jasovskej a debarierizácia chodníkov na 
Hálovej, Fedinovej a Prokofievovej. 
 
Bol zrealizovaný prieskum trhu na bezbariérové priechody Hálova a Fedinova. Túto 
agendu prebral do riešenia vedúci ref. dopravy, p. Mihál. Ref. dopravy dostal prvé 
návrhy od Ing. Brliťa. Dňa 30.03.2022 sa uskutočnilo stretnutie, kde sa vybralo 
alternatívne riešenie vybudovania priechodov s vysunutou plochou. Spracovateľ PD 
vypracoval návrhy kompletných projektových dokumentácií bezbariérových úprav. 
Následne MČ požiadala o nezáväzné stanovisko Krajský dopravný inšpektorát, kt. 
vzniesol viaceré pripomienky. V súvislosti s týmito pripomienkami sa dňa 07.06.2022 
uskutočnilo stretnutie zástupcov MČ, spracovateľa PD a KDI. Dohodnuté závery boli 
zapracované do PD. Ref. dopravy doručil na stavebný úrad ohlásenia stavebných úprav 
a udržiavacích prác. Po oznámení stavebného úradu prostredníctvom zmluvného 
partnera zabezpečí MČ realizáciu debarierizačných úprav. Ref. dopravy odoslal na KDI 
v Bratislave žiadosti o stanovisko k plánom organizácie dopravy. Po vydaní stanoviska 
MČ požiada magistrát o určenie použitia dopravných značiek.  

391 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
ž i a d a  
 
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: 
Starosta sa v tejto veci stretol dňa 10.08.2021 s p. viceprimátorkou Kratochvílovou a p. 

bez termínu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v plnení 
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395 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.05.2021 

Vankom, konateľom spoločnosti V-arms, a dňa 10.09.2021 sa stretol aj s autormi petície. 
Výsledkom bolo, že sa spustilo online verejné hlasovanie dotknutých obyvateľov MČ 
Bratislava-Petržalka v súvislosti so 4 možnými riešeniami parkovania na Vavilovovej 
a Jungmannovej. 
 
Do hlasovania bolo uznaných 631 platných hlasov od rovnakého počtu dospelých 
obyvateľov lokality s trvalým pobytom na Vlasteneckom námestí, Jungmannovej a 
Vavilovovej ulici.  
Výsledky hlasovania: 
MOŽNOSŤ 1: Garážový dom na Vavilovovej ulici | 47 HLASOV 
MOŽNOSŤ 2A: Trojposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 139 HLASOV 
MOŽNOSŤ 2B: Štvorposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 143 HLASOV 
MOŽNOSŤ 3: Nesúhlas s výstavbou garážového domu v lokalite | 302 HLASOV 
 
Výsledky hlasovania MČ odkomunikovala verejnosti a rovnako aj magistrátu, ktorý má 
danú problematiku v gescii. MČ nie je vlastníkom predmetného pozemku. 
 
Na základe stavu spisov z odd. územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho 
stavebného úradu informujeme, že územné rozhodnutie pre stavbu nestratilo platnosť. Čo 
sa týka stavebných povolení, dňa 27.05.2021 bolo vydané rozhodnutie o zastavení 
stavebného konania na objekt: SO 02 Prístupový chodník. Spoločnosť V-arms, s.r.o. 
podala voči tomuto rozhodnutiu odvolanie. Dňa 11.08.2021 bolo odvolanie predložené 
OÚ, odbor dopravy a pozemných komunikácií (odvolací orgán). Ten zrušil rozhodnutie 
o zastavení konania a vec vrátil na nové prejednanie. Vo veci zatiaľ nebolo rozhodnuté. 
V konaní o odstránení stavby nekrytého parkoviska na Vavilovovej na pozemku parc. č. 
4479 k.ú. Petržalka bolo dňa 30.09.2021 vydané rozhodnutie o zastavení konania. Dňa 
11.11.2021 podala spoločnosť V-arms, s.r.o. odvolanie proti rozhodnutiu. Spis bol dňa 
03.12.2021 predložený na odvolací orgán, ktorý vrátil tunajšiemu úradu spis s pokynom 
na opakované elektronické doručenie rozhodnutia – v čase pôvodného doručovania 
rozhodnutia sa vyskytla systémová IT chyba pri generovaní doručenky, čo tunajší úrad 
u kompetentných reklamoval.  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.03.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v plnení 
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B. u k l a d á 
 
Prednostke MČ, aby v spolupráci s Referátom správy verejných priestranstiev (RSVP) 
začala prípravu a realizáciu umiestnenia „móla“ prístavu na parkovanie bezmotorových 
lodičiek, na základe kritérií, ktoré vystanú z bodu 1. tohto uznesenia. Predpokladané 
umiestnenie takéhoto zariadenia je pod mostom, ktorý je na Antolskej ulici, viď. 
obrazová príloha. Termín do 10.03.2022. 
 
Plnenie: 
Konateľ Športových zariadení Petržalky, p. Hrádela, vypracoval analýzu prípadnej 
prevádzky a spoločne s odd. životného prostredia spracovali návrh Prevádzkového 
poriadku. V januári 2022 bolo spracované súťažné zadanie „Mólo_Antolská“, do 
ktorého boli zapracované podmienky dotknutých orgánov a organizácií. MČ preverovala 
vhodnú formu zabezpečenia návrhov v spolupráci s Fakultou architektúry STU 
(nezávislá študentská súťaž, semestrálne zadanie a iné). Predmet súťaže nezodpovedá 
rozsahu požadovanému v rámci niektorého z predmetov výučby študijných programov 
FA STU. Z uvedeného dôvodu bol zvolený formát nezávislej študentskej súťaže. Súťaž 
bola vyhlásená dňa 10.06.2022. Dňa 27.07.2022 sa uskutočnilo hodnotiace zasadnutie 
poroty. Do súťaže boli predložené dva návrhy. Porota udelila jedno 2. miesto a jednu 
odmenu bez umiestnenia. Vzhľadom k nízkemu počtu účastníkov a značnému rozdielu 
v kvalite predložených návrhov porota odporučila víťazný návrh dopracovať v zmysle 
pripomienok a až následne ho zverejniť. Formulácia pripomienok a uzavretie zmluvy 
o dielo bude prebiehať v septembri 2022. 

425 28.09.2021 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
b) ž i a d a  m i e s t n u  k o n t r o l ó r k u 
 
o vykonanie kontroly Kultúrnych zariadení Petržalky v nasledujúcich oblastiach: 
 
a) proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok za obdobie 1.1.2021 - 30.9.2021 
b) vynakladania finančných prostriedkov na kúpu reklamného priestoru (printové, online 
médiá, vonkajšia reklama) 
c) vynakladania finančných prostriedkov na IT služby 

marec 2022 splnené 
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d)vynaloženie finančných prostriedkov z rozpočtu MČ na kultúrne podujatia 
organizované KZP za obdobie 1.1.2021 - 30.9.2021 (Dni Petržalky, Petržalskí pátrači a 
pod.) 
e) kontrola čerpania osobných mzdových výdavkov v KZP od 1.1.2021 - 30.9.2021 
 
Plnenie: 
Útvar miestnej kontrolórky predloží správu z kontroly do MiZ 27.9.2022. 

         442 28.09.2021 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 
- 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, 
 
a p o v e r u j e 
starostu, aby: 
 
1. ďalej rokoval o podmienkach odkúpenia týchto pozemkov v zmysle ponuky až do 
výšky 1.500.000,00 Eur. 

bez termínu v plnení 
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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.  
 
Plnenie: 
Dňa 17.03.2022 obdržala MČ odpoveď na žiadosť o identifikáciu pozemkov, o ktoré by 
mali spoločnosti POPPER, a.s., ChP Invest, s.r.o. a spol. ROXY Invest, s.r.o. v rámci 
vysporiadania v zmysle uznesenia záujem. Ponuka spoločností však nereflektuje 
ponúkanú možnosť zámeny, trvá na cenách uvedených v cenovej ponuke zo dňa 
24.09.2021 a vyzýva MČ k ďalším rokovaniam. Keďže sa však pozemky nachádzajú 
v areáli ZŠ, ktorú MČ nadobudla do vlastníctva z majetku štátu podľa zákona č. 
138/1991 Z. z., mestskej časti vzniklo podľa zákona č. 66/2009 Z. z. k pozemku v celom 
areáli zákonné vecné bremeno. Zákonné vecné bremeno, ktoré oprávňuje MČ uskutočniť  
v oplotenom areáli ZŠ novú stavbu, je  iným právom, ktoré je ako iné právo výslovne 
citované  aj v stavebnom zákone.  Vlastník  vecným bremenom zaťaženého pozemku je 
povinný trpieť výkon práv vlastníka ZŠ. Aj keď v zákone nie je výslovne uvedené, akú 
stavbu môže obec uskutočniť na priľahlom pozemku, z dikcie zákona, že priľahlý 
pozemok svojím využitím tvorí neoddeliteľný celok, možno vyvodiť záver, že to má byť 
stavba, ktorá svojím účelom bude zodpovedať účelu hlavnej stavby a tvoriť s ňou jeden 
celok. Nakoľko spoločnosti nemajú nárok na nájom, nájomná zmluva nebola uzavretá. 
Aktuálne 3 advokátske kancelárie pripravujú právnu analýzu v súvislosti s variantnými 
riešeniami situácie. 

449 28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
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 

bez termínu v plnení 
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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: 
Úloha je v plnení. 

459 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
a) b e r i e  n a  v e d o m i e 
Petíciu „Zachráňme Petržalku!“, 
 
b) ž i a d a 
 
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby zahájil proces obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárová 1 až 5 v zmysle 
Územného plánu mesta Bratislava a následne začal konanie o stavebnej uzávere v 
dotknutom území a stanovil jej rozsah tak, aby nebola ohrozená stavba druhého úseku 
električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor, 
 
c) p o v e r u j e 
 
starostu MČ Petržalka požiadať primátora o okamžité pozastavenie vydávania súhlasov s 
investičnou činnosťou hlavným mestom SR Bratislava v lokalite definovanej Centrálnou 
osou Petržalky do doby zmeny územného plánu hl. mesta SR Bratislava „Zelená os 
Petržalky“, ktorej podkladom by bola štúdia Centrálnej osi Petržalka so zapracovanými 
požiadavkami MČ Petržalka a výsledkami participácie s obyvateľmi a následnom 
schválení územného plánu zón v tejto lokalite. 
 
Plnenie: 
Odpoveď na petíciu je zverejnená na stránke mestskej časti. Podľa čl. 42 písm. d) Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov mestská časť podľa osobitného predpisu 
obstaráva a schvaľuje po dohode s Bratislavou územnoplánovaciu dokumentáciu zón. V 
súvislosti s uznesením mestského zastupiteľstva č. 1096/2021 vo veci dokončenia procesu 

bez termínu v plnení 
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obstarania „Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“, 
zabezpečenia spracovania invariantného čistopisu urbanistickej štúdie a prípadného 
pristúpenia k obstarávaniu návrhu zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta 
SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov v lokalitách Jantárová 1 až 5, starosta 
listom č. 200/2022/RÚRaGIS-08/1915 odoslaným dňa 17.02.2022 požiadal primátora 
o vyjadrenie podľa čl. 42 štatútu, či hlavné mesto za daných okolností súhlasí so začatím 
obstarávania územných plánov zón Jantárová 1 až 5, a o posúdenie reálnosti dočasného 
nevydávania súhlasov hlavného mesta s investičnou činnosťou v území riešenom 
urbanistickou štúdiou CRO. MČ stále čaká na odpoveď. V prípade kladnej odpovede, pri 
splnení zákonných náležitostí, oznámi začatie obstarávania územných plánov zón 
Jantárová 1 až 5. Listom č. 8195/2022/RÚRaGIS-08/31656 zo dňa 13.09.2022 MČ 
urgovala žiadosť o vyjadrenie hl. mesta k začatiu obstarávania územných plánov zón 
Jantárová 1 až 5. 

462 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
a) s c h v a ľ u j e 
 
zámer vybudovania cyklotrasy č.19 v úseku Jiráskova – ŽST Petržalka v zmysle Štúdie 
rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – Petržalka, 
 
b) ž i a d a   s t a r o s t u  
 
aby bezodkladne obstaral projektovú dokumentáciu k danej trase, 
 
c) ž i a d a   s t a r o s t u 
aby zabezpečil ukončenie stavebných prác a realizáciu diela v priebehu budúceho roka 
2022. 
 
Plnenie: 
Ref. investičných činností aktuálne spracováva žiadosti o stavebné povolenie a podá ich 
do konca septembra. 

bezodkladne/
01.12.2022 

v plnení 

     
501 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka bez termínu v plnení 
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s c h v a ľ u j e 
 
zámer prevodu práv k pozemkom, projektovej dokumentácii a prevodu iných práv 
spoločnosti South City E, s.r.o. potrebných pre vybudovanie verejnej základnej školy a 
inej verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Južné mesto 
 
a p o v e r u j e starostu, aby: 
 
1. preveril vecný a právny stav toho, čo môže byť predmetom prevodu a aké ďalšie práva 
je potrebné zabezpečiť tak, aby mohla byť v dotknutom území lokality Južné mesto 
vybudovaná verejná základná škola a iná doplnková verejná občianska vybavenosť, 
 
2. ďalej rokoval so spoločnosťou South City E, s.r.o. o cene nehnuteľností, projektovej 
dokumentácie a iných práv potrebných pre vybudovanie verejnej základnej školy a inej 
verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Južné mesto. 
 
Plnenie: 
Na základe uznesenia MiZ prebehlo dňa 23.03.2022 ďalšie rokovanie s predstaviteľmi 
spoločností South City E a Cresco, kde sa špecifikovali zo strany MČ, v zmysle 
schváleného zámeru na kúpu, požiadavky na rozsah pozemkov pod zamýšľanou stavbou, 
vrátene bližšej špecifikácie dokumentácie pre územné rozhodnutie, bezplatný prevod 
vecných bremien na umiestnenie inžinierskych sietí mimo areálu školy, ako aj 
dokumentácie pre povolenie stavby samostatne pre trakty SO 01 a SO 04 ako prvej etapy 
výstavby s tým, že náklady pre vypracovanie PD budú súčasťou kúpnej ceny. Spoločnosti 
následne prerobili a aktualizovali PD na základe požiadaviek. Informácie o projekte 
v štádiu architektonickej štúdie budú predložené po skončení rokovaní do komisií a na 
miestne zastupiteľstvo. 

513 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
ž i a d a    s t a r o s t u: 
 

a) Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu komplexnú správu o aktuálnom 
stave plavární na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

31.08.2022 v plnení 
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Bratislava-Petržalka do 31. 8. 2022. Komplexná správa má obsahovať najmä 
informácie o technickom stave každej plavárne, jej vyťaženosti a hrubom 
finančnom odhade na rekonštrukciu. 

b) Vypracovať a predložiť do 31. 8. 2022 miestnemu zastupiteľstvu víziu 
rekonštrukcie plavární na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 
Bratislava-Petržalka. 
 

Plnenie: 
Pán Chovanec a pán Dula vypracovali krátku správu, z ktorej vyplynul návrh ďalšieho 
postupu rekonštrukcie bazénov. Pri spracovávaní ďalších materiálov, ako napr. 
projektových dokumentácií, by sa mal brať do úvahy aj energetický audit.  
 
Ref. investičných činností dal v r. 2021 spracovať cenovú ponuku na rekonštrukciu 
technológie bazénu na Budatínskej a aktuálne rieši možnosť návštevy zrekonštruovaného 
bazéna na SPŠ Drieňová, ktorý je totožný s bazénmi MČ. Čaká sa na vyjadrenie BSK 
ohľadom možnosti stretnutia a poskytnutia PD k nahliadnutiu. Cena rekonštrukcie podľa 
výzvy na predkladanie ponúk bola v r. 2017 stanovená na sumu 1 038 600,00 € bez DPH. 
Zároveň ref. investičných činností súbežne komunikuje s projektantmi a pripravuje 
vyhlásenie súťaže. 
 
Aktuálne sa spracováva PD na rekonštrukciu bazéna na ZŠ Pankúchova, kde je okrem 
zastaraného bazéna problémom aj statická porucha, ktorú je nutné súbežne 
s rekonštrukciou bazéna odstrániť. 
 
Na MiZ 27.09.2022 bude k tomuto uzneseniu predložený informačný materiál. 

520 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
a) b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s 
vykonanou „Kontrolou prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre Jednotka – 
tenisová škola, o. z., príslušných zmlúv a ich dodatkov ako aj príslušných uznesení 
Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka“ 

12.04.2022 v plnení 
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b) ž i a d a  s t a r o s t u, 
 
aby predložil na najbližšie zastupiteľstvo návrh dodatku k zmluve s úpravou nájmu v 
súlade so Zásadami hospodárenia a v súlade s kontrolnými zisteniami miestnej 
kontrolórky. 
 
Plnenie: 
Dňa 17.03.2022 sa uskutočnilo tripartitné rokovanie za účasti zástupcov MČ, zástupcov 
ZŠ a nájomcu. Predstavili sa vzájomné návrhy a strany sa dohodli na ďalších krokoch 
a na predložení podkladov, ktoré budú slúžiť pre potreby ďalšieho rokovania. Druhé 
stretnutie sa uskutočnilo dňa 03.06.2022, kde zástupkyňa nájomcu informovala, že uspeli 
so žiadosťou o dotáciu na revitalizáciu areálu ZŠ. Mestskej časti čo najskôr doručia 
zoznam položiek, kt. majú byť predmetom rekonštrukcie. Nájomca zároveň zistí od 
zadávateľa výzvy, či by bolo možné, aby MČ participovala aj vlastnými zdrojmi na 
rekonštrukcii. S riaditeľkou ZŠ sa nájomca dohodol na využívaní multifunkčného ihriska, 
o čom bude uzavretá osobitná písomná dohoda. Dňa 06.09.2022 sa uskutočnilo 
stretnutie medzi ZŠ a Jednotkou tenisovou školou vo veci dohody o zdieľaní pozemkov, 
kde riaditeľka ZŠ predložila tenisovej škole návrh dohody. Pani Šramková z tenisovej 
školy sa k predmetnému návrhu má vyjadriť do 19.09.2022. 

575 28.06.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka    
 
     1. s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu „Športová hala 
– Bratislava Petržalka, Pankúchova U.“ v rámci Výzvy na rozvoj 
občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby 
novej multifunkčnej športovej haly. 
 

    2. ž i a d a 

a) posun športovej haly podľa alternatívneho návrhu, zaslaného poslancom e-
mailom, v rámci areálu ZŠ Pankúchova na parcele k.ú. Petržalka č. 347, na 
ktorom je vydané právoplatné stavebné povolenie, 

b) po schválení žiadosti financovania starosta verejne prerokuje umiestnenie haly 
s obyvateľmi. 

bez termínu v plnení 
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Plnenie: 
Žiadosť o dotáciu bola predložená na MIRRI, ktoré má do konca septembra 2022 
oznámiť MČ výsledok. Nakoľko sa do tejto výzvy zapojilo menej projektov, než je možné 
podporiť, pravdepodobnosť schválenia je vysoká. Po schválení dotácie sa vyhlási VO na 
dodávateľa stavby a projektovú dokumentáciu, ktorý vytvorí projekt podľa požiadaviek 
MČ na novom mieste. S týmto novým projektom MČ požiada o nové stavebné povolenie, 
resp. zmenu stavby pred dokončením.  

      
     
   

Pravidelne plnené uznesenia 
  

Číslo uzn. Dátum 
prijatia 

Text Termín Stav 

558  
 
  

23.10.2018  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:  
Stanoviská k predajom, zámenám a investičným zámerom sú priebežne spracovávané 
a bezodkladne predkladané na najbližšie zastupiteľstvo ako informačné materiály. 
Naposledy boli predložené na MiZ 28.06.2022. 

vždy na 
najbližšom 

MZ 

pravidelne 
plnené 

237 
  

23.06.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

na každé MZ pravidelne 
plnené 
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ž i a d a  s t a r o s t u  
 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, predkladať pravidelnú informáciu o napredovaní 
prác v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ a MŠ na každé zastupiteľstvo. 
 
Plnenie:  
Na každé zastupiteľstvo je pravidelne predkladaný informačný materiál v súvislosti 
s rekonštrukciami ZŠ a MŠ. Naposledy bol predložený na MiZ 28.06.2022. 

379 13.04.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
ž i a d a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 
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. 
 
Plnenie:  
Písomná informácia za III. štvrťrok 2022 bude predložená do Miestnej rady dňa 
20.09.2022 a Miestneho zastupiteľstva dňa 27.09.2022. Predkladá sa pravidelne ku 
koncu každého kvartálu. 

ku koncu 
každého 
kvartálu 

pravidelne 
plnené 

 


