
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Bratislava, 25. 1. 2009 

Z á p i s n i c a 

z 23. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 20. 1. 2009 
 

Prítomní: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
 Mgr. Juraj Kováč 
 Ing. Viera Kimerlingová 
 Oľga Adamčiaková 
 Ľudmila Farkašovská 
 Ing. Ľudovít Hanák 
 Stanislav Fiala 
 Doc. RNDr. Mária Lucká, CSc. 
 Ing. Tomáš Mikus 
 Mgr. Michal Novota 
 MUDr. Iveta Plšeková 
 Mgr. Ing. Michal Radosa 
 

 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Marián Miškanin, PhD. – prednosta MÚ 

 JUDr. Ján Haraslín - právnik 
PhDr. Denisa Paulenová – ved. odd. organizačných vecí 
Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy – tlačový tajomník 

  Dr. Lýdia Lackovičová – ved. kancelárie starostu 
 
Prizvaní:  Elena Poláková – vedúca oddelenia školstva kultúry a športu 
 Robert Schnürmacher – referát kultúry a športu 
 Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia 
 Stanislav Rumann – vedúci odd. vnútornej správy a informatiky 
 Dušan Bachratý – referát informatiky 
 Rastislav Netzi - ITMG 
 Jana Mlynarčíková - ITMG 
 Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia 
 
Rokovanie viedol starosta privítal členov rady a postupne hostí.  
 

Návrh programu:   
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

splatných k 31.12.2008 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2009 – 2011 
3. Koncepcia rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Petržalka  
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 5/2008 
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5. Koncepcia a projektový zámer budovania „zelených ciest“ pre nemotorovú dopravu 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

6. Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy – 
rekonštrukcia Mýtneho domčeka, Starý most 

7. Návrh na odpredaj pozemku pre žiadateľa Trans Holding Group Slovakia, s.r.o. 
8. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2008 
9. Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných 

s užívaním bytu 
10. Informácia o riešení Poradovníka bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 

2008 
11. Návrh správy obecných bytov a nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-

Petržalka  
12. Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
13. Správa o stave súdneho sporu medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a fy Castor & 

Polux     
14. Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou 
časťou Praha V  

15. Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty starostu a poslancov 
16. Návrh na zvolanie 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
17. Rôzne 
 
Overovatelia zápisu: pp. Mária Lucká, Michal Novota 
 

Hlasovanie: za 8 , proti 0 , zdržal sa 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení miestnej 
rady zo dňa 2.12.2008 a miestneho zastupiteľstva zo dňa 16.12.2008. 
 

1. Kontrola uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.12.2008 
 
   Materiál uviedol pán Miškanin, prednosta MÚ. 
  
   Záver: uznesenie č. 314  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
1. zobrať na vedomie Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka splatných k 31.12.2008 

2. zmeniť termín plnenia uznesenia č. 272, body č. 2 a 3 na 28.2.2009 

 ž i a d a 
  komisiu kultúry predložiť návrhy na umiestnenie sochy Oľgy Trebitschovej. 
 T: zasadnutie MR dňa 21.4.2009 

 
 Hlasovanie:  za 9, proti 0 , zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 

----------  
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2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2009 – 2011 
 
 Materiál uviedol starosta, Milan Ftáčnik, upozornil na potrebu vyrovnaného rozpočtu. 
 K materiálu bol prizvaný Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia. 

 
 Záver: uznesenie č. 315 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a   s   pripomienkami 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

a) prerokovať návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2009 

b) schváliť poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia pre rok 2009 v súlade s § 
14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov s pripomienkami 

c) zobrať na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2009 – 2011. 

  

 Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 

3. Koncepcia rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Petržalka  
   Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik. 
 Prizvaní boli p. Netzi a p. Mlynarčíková z firmy ITMG a za miestny úrad pp. Rumann 
 a Bachratý. 
 
 Záver: uznesenie č. 316 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

a) schváliť stanovisko k návrhu Koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

b) prerokovať a vrátiť návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov na dopracovanie 
v súlade so schváleným stanoviskom. 

    
   Hlasovanie:  za 11, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 5/2008_________________________________________________________________ 

 
 Materiál uviedla vedúca oddelenia školstva, p. Elena Poláková 
 

 Hlasovalo sa bez diskusie. 
  

 Záver: uznesenie č. 317 
   Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 
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 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka uzniesť sa na Všeobecne 
 záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne 
 záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 z 19. augusta 2008 
 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
 v školách a školských zariadeniach. 

  

 Hlasovanie:  za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
5. Koncepcia a projektový zámer budovania „zelených ciest“ pre nemotorovú dopravu 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka_________________________________________ 
 

 Materiál  uviedol prednosta, Ing. Miškanin. 
 Prizvaný k materiálu bol p. Schnürmacher – referát kultúry a športu 
 
 Záver: uznesenie č. 318 
  
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 o d p o r ú č a   s pripomienkami 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

1. koncepciu budovania „Zelených ciest“ pre nemotorovú dopravu v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

2. projektové zámery budovania „Zelených ciest“ pre nemotorovú dopravu v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

 

   Hlasovanie:  za 11 - proti 0, zdržal sa hlasovania 0, - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
6. Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy – 

rekonštrukcia Mýtneho domčeka, Starý most________________________________ 
  
 Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik 
 

 Záver: uznesenie č. 319 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,   

o d p o r ú č a   s   pripomienkami 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

1. schváliť odplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy – 
rekonštrukcia Mýtneho domčeka v celkovej hodnote 163 422,78 € (4 923 274,60 Sk) 
s účinnosťou od 1.10.2009 

2. požadovať od hl. mesta SR Bratislavy kompenzáciu nákladov vynaložených na 
rekonštrukciu Mýtneho domčeka. 

 

 Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 

7. Návrh na odpredaj pozemku pre žiadateľa Trans Holding Group Slovakia, s.r.o. 
 
 Materiál uviedol prednosta, Ing,. Miškanin. 
 Prizvaný k materiálu bol Ing. Kubička, vedúci oddelenia nakladania s majetkom. 
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 Záver: Uznesenie č. 320 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka vyhlásiť verejné ponukové 
 konanie podľa Obchodného zákonníka na pozemok v k.ú. Petržalka, parcela č. 3662/20 
 o výmere 516 m², ostatná plocha za minimálnu cenu 170 €/m². 

 
 Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 
 
8. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2008________________________________ 
 

 Materiál uviedol, starosta, p. Ftáčnik. 
 Prizvaná bola vedúca bytového oddelenia, p. Podolayová. 
 Hlasovalo sa bez diskusie. 
  
 Záver: Uznesenie č. 321 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie 
 Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
 Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2008. 
 

 Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
9. Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním bytu_____________________________________________ 
 

 Materiál uviedol pán Miškanin, prednosta MÚ 
 Prizvaná bola vedúca bytového oddelenia, p. Podolayová. 
 
 Hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia: 
 Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 6 - návrh nebol prijatý. 
 
 Záver: Uznesenie č. 322 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka prerokovať žiadosti 
 o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním 
 bytu. 

  
 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 2 - návrh bol prijatý. 

---------- 
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10. Informácia o riešení Poradovníka bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 
2008____________________________________________________________________ 

 

 Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik. 
 Prizvaná bola vedúca bytového oddelenia, p. Podolayová. 
 
 Hlasovalo sa bez diskusie. 
 Záver: Uznesenie č. 323 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie 
 Informáciu o riešení Poradovníka bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2008. 

  
 Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 

 
11. Návrh správy obecných bytov a nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-

Petržalka________________________________________________________________ 
 

 Materiál uviedol pán Kováč, 1. zástupca starostu, 
 K materiálu boli prizvaní vedúca bytového oddelenia, p. Podolayová a vedúci finančného 
 oddelenia, Ing.. Lukáček. 

 

 Záver: Uznesenie č. 324 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 

 prerokovať materiál v Dozornej rade Bytového podniku Petržalka, s.r.o. a v komisiách 
 miestneho zastupiteľstva (finančná, podnikateľských činností, sociálna a bytová, správy 
 miestneho majetku) a opakovane predložiť na rokovanie miestnej rady dňa 24.2.2009. 

  
 Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 

 
12. Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-

Petržalka________________________________________________________________ 
 

 Materiál uviedol pán Kováč, 1. zástupca starostu, 
 K materiálu boli prizvaní vedúca bytového oddelenia, p. Podolayová a vedúci finančného 
 oddelenia, Ing.. Lukáček. 
 
 Záver: Uznesenie č. 325 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ž i a d a 

 predkladateľa a vedúcu bytového odd. spracovať komplexný materiál a predložiť na 
 rokovanie miestnej rady dňa 24.2.2009. 

 
 Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 
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13. Správa o stave súdneho sporu medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a fy 
Castor & Polux___________________________________________________________ 

 

 Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik, predložil stanovisko právnickej kancelárie k súdnemu 
 sporu. 
  

 Záver: Uznesenie č. 326 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 

 predložiť materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
 Petržalka. 

 
 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 1 - návrh bol prijatý. 

---------- 

 
14. Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou 
časťou Praha V___________________________________________________________ 

 

 Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik. 
 Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
 Záver: Uznesenie č. 327 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Zmluvu 
 o partnerstve s mestskou časťou Praha 5. 

 
 Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 

 
15. Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty starostu a poslancov 

 

 Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik. 
 Hlasovalo sa bez diskusie. 

 

 Záver: Uznesenie č. 328 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 s ch v a ľ u j e 
 zahraničnú pracovnú cestu 
 - starostovi Milanovi Ftáčnikovi 
 - poslancom miestneho zastupiteľstva: 

p. Ľudovítovi Augustínovi 
p. Dušanovi Figelovi 
p. Petrovi Guttmanovi 

 do Kyjeva, Ukrajina v dňoch 12. – 15. februára 2009 a úhradu nákladov spojených s jej 
 uskutočnením (doprava, diéty od mestskej časti). 
 
 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 
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16. Návrh na zvolanie 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka________________________________________________________________ 

  

 Materiál uviedol starosta p. Ftáčnik. 
 

 Záver: Uznesenie č. 329 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch v a ľ u j e   s   pripomienkami 

 Návrh na zvolanie 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
 Petržalka na deň 3.2.2009 podľa predloženého návrhu. 
 

 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 

17. Rôzne 
 Vyhodnotenie činnosti miestnych podnikov za rok 2008 

 

 Na základe podnetu starostu miestna rada prijala uznesenie č. 330. 
 
 Záver: Uznesenie č. 330 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 ž i a d a 
 riaditeľov miestnych podnikov mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 predložiť vyhodnotenie činnosti organizácie za rok 2008 a plán úloh na r. 2009 na 
 rokovanie miestnej rady dňa 24.3.2009. 

  
 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 
 

  
Na záver starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka poďakoval sa prítomným za 

 účasť a ukončil rokovanie miestnej rady. 
---------- 

 
 
 
 
 

 Overovatelia zápisu: ___________________________ 
  Doc. RNDr. Mária Lucká, CSc. 
 
  _________________________ 

    Mgr. Ing. Michal Radosa 
 
 

 Zapísala:  ___________________ 
         Denisa Paulenová 

 
 
 


