
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

         Bratislava, 8.6.2009 

Z á p i s n i c a 

z 27. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 19.5.2009 
 

Prítomní: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
 Mgr. Juraj Kováč 

Ing. Viera Kimerlingová 
Oľga Adamčiaková 

  Mgr. Marián Dragúň, CSc. 
 Ing. Ľudovít Hanák 
 Doc. RNDr. Mária Lucká, CSc. 
 Ing. Tomáš Mikus 
 Mgr. Michal Novota 
 MUDr. Iveta Plšeková 
 Mgr. Ing. Michal Radosa 
 

Ospravedlnený: PhDr. Ľudmila Farkašovská 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. PhD. Marián Miškanin - prednosta 

PhDr. Denisa Paulenová – ved. organizačného odd. 
 Dr. Lýdia Lackovičová – ved. kancelárie starostu 
 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy – tlačový tajomník 
 JUDr. Ján Haraslín - právnik 
 
Prizvaní:  Daniela Podolayová – ved. bytového odd. 
 Ján Kubička – vedúci odd. NsM 
 Zuzana Kordošová – vedúca odd. ÚRaD 
 Ján Káčer -  
                   Miloš Šaling – vedúci odd. ŽP 
 Helena Poláková – vedúca odd. školstva 
   
Rokovanie viedol l. zástupca starostu p. Kováč, privítal členov rady a postupne hostí. Neskôr 
viedol zasadnutie starosta p. Ftáčnik.  
 

Návrh na doplnenie a zmenu programu:  
Kontrola správnosti zápisu uznesení z rokovania miestnej rady dňa 21.4.2009 a z rokovania 
miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2009. 
 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 30.4.2009 

2. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 
SR Bratislavy 
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3. Stanovisko k zmenám a doplnkom 01 Územného plánu zóny „Celomestské centrum – 
časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a prístavným mostom“ 

4. Stanovisko k čistopisu urbanistickej štúdie „Južné mesto Bratislava-Petržalka, zóna A“  
5. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009 na správu bytov a nebytových priestorov 
6. Vyhodnotenie prínosu práce inšpektorov verejného poriadku  
7. Návrh na schválenie štatútov miestnych podnikov  
8. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov na dobu 30 rokov pre nájomcov v lokalite 

Panónska cesta 
9. Návrh na dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ul. č. 7a pre žiadateľa spoločnosť 

VIA Productions, s r.o. 
10. Návrh na inštaláciu monitorovacieho systému RYS v objekte na Čapajevovej č. 3 
11. Návrh na inštaláciu protipožiarneho zabezpečovacieho systému v garážových státiach 

na Mlynarovi čovej ul. a Rovniankovej ul. 
12. Návrh na doplnenie prílohy č. 1 uzn. MZ č. 111 zo dňa 27. 11. 2007 - Projekt 

revitalizácie verejných detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
13. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách 

a školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 
2009/2010  

14. Informácia o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
za rok 2008 v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

15. Návrh na založenie Mestského futbalového klubu Petržalka, a.s. 
16. Návrh na zvolanie 29. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
17. Rôzne 

 
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený. 
  
Overovatelia zápisu:  pp. Marián Dragúň, Iveta Plšeková 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0.  
---------- 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení miestnej 
rady zo dňa 21.4. 2009 a miestneho zastupiteľstva so dňa 5.5.2009. 

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

splatných k 30.4.2009_________________________________________________________ 
 
Materiál predložený bez úvodného slova. 
 

  Záver: Uznesenie č. 390 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Kontrolu 
plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných 
k 30.4.2009. 

 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
---------- 
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2. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 
SR Bratislavy_______________________________________________________________ 
 
Materiál uviedol starosta. Materiál pripomienkovali oddelenia MÚ, bol tiež odoslaný 
poslancom a do politických klubov na pripomienkovanie. 
 
Diskusia: 
p. Radosa - aké dopady budú na  rozpočet na výdavkovú časť 

- úspory pre detské domovy? Kde to je napísané, že to máme za úlohu?  
p. Ftáčnik - nebude dopad na rozpočet, 

- dopad na rozpočet bude pri sociálnoprávnej ochrany detí 
- požiadal, aby kluby navrhli koordinátorov a pripomienky odovzdali písomne 

najneskôr na zasadnutí MZ 
 
Záver: Uznesenie č. 391 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka súhlasiť s návrhom Dodatku  
č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami. 

 

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

 

3. Stanovisko k zmenám a doplnkom 01 Územného plánu zóny „Celomestské centrum - 
časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom“_______________ 

 
Materiál uviedol starosta.  
Prizvaná k tomuto bodu aj p. Kordošová – ved. odd. ÚRaD, ktorá objasnila pojmy a situáciu: 
K- l obrázok l - návrh magistrátu, na zmenu územného plánu postavením viacfunkčnej haly, 
tento návrh bol prerokovaný nesúhlasí s E navrhuje K. 
 
p. Kimerlingová - bola na verejnom prerokovaní tohto návrhu, vyjadrila nesúhlas, nie je to tam 

vhodné pokazí výhľad na hrad, časť E - pozemok nepatrí mestu 
p. Plšeková - či je v návrhu myslené na parkovanie, štúdia? 
p. Kordošová – pre toto územie je spracovaný územný plán zóny, ktorý je stále platný 

a obsahuje aj dopravu a parkovanie 
p. Ftáčnik – odporučil hlasovať o alternatíve  č. 1 – nesúhlas s E (podpora stanoviska komisie)  
p. Novota -  požadoval pripraviť aj prepočet k počtu parkovacích miest 
 
Záver: Uznesenie č. 392 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť stanovisko mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, k zmenám a doplnkom 01 Územného plánu zóny „Celomestské 
centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom“ v znení ako 
je uvedené v materiáli podľa alternatívy č. 1.  
 

Hlasovanie:  za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 
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4. Stanovisko k čistopisu  urbanistickej štúdie „Južné mesto Bratislava-Petržalka zóna A“ 

Materiál uviedol p. Miškanin -  akceptovaných bolo 7 pripomienok. 

Prizvaná bola p. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy, ktorá informovala, 
že ide o čistopis, aktuálny čistopis s akceptovanými pripomienkami bude na MZ pripravený 
s farebnou mapkou. 
 
Záver: Uznesenie č. 393 

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

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť stanovisko mestskej 
časti Bratislava-Petržalka k čistopisu urbanistickej štúdii „Južné mesto, Bratislava-Petržalka, 
zóna A“ s pripomienkami po prerokovaní v komisii územného plánu, výstavby a dopravy. 

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

5. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009 na správu bytov a nebytových priestorov 

Pán Miškanin uviedol materiál. Materiál bude predložený finančnej komisii, následne na 
rokovanie do MZ. 

Prizvaný bol Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia. 

p. Plšeková – žiadala objasniť, dokedy budú zamestnaní vrátnici, keď už sú namontované brány 

p. Miškanin - na Mlynarovičovej sa zvýšil sa štandard, no stretlo sa to s odporom nájomcov, 
boja sa o autá, vrátnici sú dočasne počas plynutia výpovednej lehoty 

p. Kimerlingová – ide o neprehľadný materiál, mali by byť uvedené príjmy z nájomného, čo je 
uhradené z príjmov neplatičov  a čo má byť uhradené iným správcom 

p. Miškanin - objasnil techniku platenia, BPP prijímal platby neskôr kvôli SIPO – zlý systém 

p. Ftáčnik – navrhol prijať zmenu SIPO na priamu platbu. Na Medveďovej dôchodcovia 
nemajú problém, od 1.7.20109 bude zmena.  

 
Záver: Uznesenie č. 394 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a        
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť s pripomienkami 
navýšenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2009 v príjmoch a výdavkoch 
o 288 457,- EUR. 
 

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

 
6. Vyhodnotenie prínosu práce inšpektorov verejného poriadku  
 

Materiál uviedol prednosta, Ing. Miškanin, inšpektori sa osvedčili – zlepšila sa kontrola, 
zisťovali vraky, stav kontajnerových stojísk, dopravné značenie, čistotu, navrhuje v tomto 
pokračovať. 
Prizvaný bol Ing. Šaling, vedúci oddelenia životného prostredia. 
 

Záver: Uznesenie č. 395 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Petržalka: 

1. schváliť Vyhodnotenie prínosu práce inšpektorov verejného poriadku s pripomienkami 

2. prerokovať návrh na zvýšenie počtu inšpektorov verejného poriadku na 6 a návrh na úpravu 
rozpočtu vo výdavkovej časti na obdobie II. polroku 2009 vo výške 30297,- EUR.  

 

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

 
7. Návrh na schválenie štatútov miestnych podnikov 
  

Pán Miškanin uviedol materiál. Prizvaný bol Ing. Kubička, vedúci oddelenia nakladania 
s majetkom. 
 
Záver: Uznesenie č. 396 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a   
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť s pripomienkami Štatúty 
jednotlivých organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 1, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
---------- 

 
8. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov na dobu 30 rokov pre nájomcov v lokalite 

Panónska cesta_______________________________________________________________ 
 

Prednosta, p. Miškanin uviedol materiál – oddelenie navrhuje prenajať za 3,- EUR/m², komisia 
navrhuje inak. 

Prizvaný bol Ing. Kubička, vedúci oddelenia nakladania s majetkom. 
 

p. Mikus – navrhol nechať si vlastníctvo, aby sa netrieštili pozemky, 3 EUR /m² je málo mesto 
prenajíma za 15 €, odporúča sumu 7 EUR  

Hlasovanie:  za 7, proti 0, zdržali sa 2 – návrh bol prijatý. 
 
p. Ftáčnik – odporučil do uznesenia zapracovať podmienky: 

- sprístupniť parkovanie vo večerných hodinách pre obyvateľov, resp. prístup 
verejnosti na prenajaté pozemky, 
- zabezpečená celoročná prevádzka a údržba osvetlenia a dopravného značenia na 
vlastné náklady, 
- úprava nájomného o infláciu vyhlásenú ŠU SR 

 
Záver: Uznesenie č. 397 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a s pripomienkami 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Petržalka schváliť dlhodobý prenájom 
pozemkov v k. ú. Petržalka podľa geometrického plánu č. 005/2009 zo dňa 13.2.2009 na 
dobu 30 rokov za cenu 7 EUR/m² ročne nasledovným žiadateľom: 
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- Panónska Invest, s.r.o., Na Hrebienku č. 40 Bratislava, parc. 3662/65 o výmere 670m², 
ostatná plocha, parc. 3662/67 o výmere 425 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/73 o výmere 
97 m², ostatná plocha, spolu o výmere 1192 m² 
 

- OXICO, s.r.o., Tvarožkova č. 15, Bratislava, parc. č. 3662/74 o výmere 68 m², ostatná 
plocha parc. č. 3662/75 o výmere 51 m², ostatná plocha, spolu o výmere 119 m² 
 

- STAVO-ing, s.r.o. Koceľova č. 9, Bratislava, parc.3662/66 o výmere 561 m², ostatná 
plocha, parc. 3662/71 o výmere 215 m², ostatná plocha, spolu o výmere 776 m² 
 

-Emporia Towers, s.r.o. Michalská č. 16, Bratislava, parc. č. 3662/62 o výmere 1198 m², 
ostatná plocha, parc. č. 3662/63 o výmere  1166 m², ostatná plocha spolu 2364 m², 
 

- Panon Office, s.r.o., Holíčska č. 42, Bratislava, parc. 3661/7 o výmere 11 m², zastavaná 
plocha, parc. 3662/64 o výmere 1011 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/69 o výmere 392 m², 
ostatná plocha parc. 3662/70 o výmere 277 m², ostatná plocha, parc.3662/72 o výmere 197 
m², ostatná plocha, parc. č. 3662/76 o výmere 26 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/77 
o výmere 13 m², ostatná plocha, parc. 3662/78 o výmere 7 m², ostatná plocha, parc. č. 
4702/15 o výmere 103 m², ostatná plocha, parc. č. 4354/14 o výmere 418 m², zastavaná 
plocha, parc. 4354/15 o výmere 25 m², zastavaná plocha, spolu o výmere 2480 m² 
 

- Združenie Panónska cesta, Holíčska 42, Bratislava, parc. č. 1741/15 o výmere 11 m², 
zastavaná plocha, parc. č.3661/6 o výmere 113 m², zastavaná plocha, parc. 3662/61 
o výmere 2663 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/68 o výmere 355 m², ostatná plocha, spolu 
o výmere 3142 m² 
Pozemky spolu o celkovej výmere 10 073 m². 
 
Podmienky schválenia návrhu: 
- bude umožnený prístup verejnosti na prenajaté pozemky, 
- na vlastné náklady bude zabezpečená celoročná údržba a prevádzka vrátane dopravného 

značenia, osvetlenia a zimnej prevádzky 
- nájomné bude ročne upravované o infláciu vyhlásenú Štatistickým úradom SR. 
 

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

 
9. Návrh na dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ul. č. 7a pre žiadateľa spoločnosť 

VIA Productions, s.r.o._________________________________________________________ 
    

Pán Miškanin uviedol materiál – ide o budovu bývalého LUDUS-u objekt je odpojený od 
energií, je nestrážený, chátra. Záujem v minulosti prejavili rôzne iniciatívy. Vznikom domu 
Eugena Suchoňa - prínos pre MČ. 
Prizvaný bol Ing. Kubička, vedúci oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Záver: Uznesenie č. 398 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a s pripomienkami 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dlhodobý prenájom 
objektu na Tupolevovej ulici č. 7a na dobu 20 rokov pre žiadateľa Via Productions, s.r.o. za 
cenu 16.600 EUR/rok za celý premet nájmu. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1- návrh bol prijatý. 
---------- 
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10. Návrh na inštaláciu monitorovacieho systému RYS v objekte Čapajevova ul. č.3 
 

Prednosta uviedol materiál. Bez stráženia firmou sa rozkradnú veci, brány aj kamery. 
Prizvaný bol Ing. Kubička, vedúci oddelenia nakladania s majetkom. 

 

Záver: Uznesenie č. 399 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 o d p o r ú č a  
  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť zvýšenie finančných 

prostriedkov na zabezpečenie strážnej služby na obdobie od 1.7.2009 do 31.12.2009 vo výške 
36 650,- EUR z bežných výdavkov. 

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 2  – návrh bol schválený. 
---------- 

 
11. Návrh na inštaláciu protipožiarneho zabezpečovacieho systému v garážových státiach na 

Mlynarovi čovej ul. a Rovniankovej ul.___________________________________________ 
 

 Pán Miškanin uviedol materiál, musia sa dodržať protipožiarne predpisy a zákon z r. 2004, 
odporúča elektronický systém. Ak bude tento návrh prijatý, vykoná sa výberové konanie. 
Prizvaný bol Ing. Kubička, vedúci oddelenia nakladania s majetkom. 

 
p. Hanák - k technickej stránke veci, vyzná sa a ponúka pomoc, ide o staré objekty, je potrebné 

vyjadrenie od špecialistu.  
- odporúča elektronický požiarny systém, pripojenie na pult centrálnej ochrany fy 
RAVI 

p. Kimerlingová – odporúča schváliť alternatívu B s pripomienkami 
 
Záver: Uznesenie č. 400 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a    
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

1. schváliť zabezpečenie a  realizáciu ochrany garážových státí zariadením elektrickej 
požiarnej signalizácie 

2. prerokovať úpravu rozpočtu - zvýšenie rozpočtu výdajov potrebných na realizáciu 
schváleného spôsobu zabezpečenia ochrany garážových státí  

poveruje 
člena miestnej rady, poslanca Ľudovíta Hanáka spoluúčasťou na príprave materiálu. 
 

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

12. Návrh na doplnenie prílohy č. 1 uznesenia MZ č. 111 zo dňa 27.11.21007 - Projekt 
revitalizácie verejných detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka___________ 

 

Materiál predložený bez úvodného slova, rodičia zakúpili prvky, chcú aby sa zahrnulo do 
zoznamu detských ihrísk, aby sa tu kosila tráva, návrh aby zoznam 49 ihrísk bol definitívny. 
 
Záver: Uznesenie č. 401 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča  
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť doplnenie prílohy č. 1 
uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 111 z  27.11.2007 
o ďalšie verejné detské ihrisko určené na revitalizáciu – VDI č. 25, Černyševského 7. 

  

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

 

13. Pedagogicko - organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách 
a školských  zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 
2009/2010_______________________________________________________________ 

 

Pán Kováč - viedol rokovanie MR 
Prizvaná k bodu bola p. Poláková - krátke úvodné slovo, tento materiál sa každoročne 
prerokováva v MZ. Zmena oproti plánu je zriadenie jednej triedy v materskej škole na 
Ševčenkovej ulici 

 
 Záver: Uznesenie č. 402 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť: 

1. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základných 
školách a materských školách  mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 
2009/2010 

2. Zriadenie novej triedy v Materskej škole Ševčenkova 35 

3. Úpravu rozpočtu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka na rok 
2009 – zvýšiť vyrovnané príjmy a výdavky organizácie na činnosť materskej školy vo 
výške 13 473,084 EUR (405 897,- Sk). 

  

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

---------- 

 
14. Informácia o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

za rok 2008 v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka_______ 
 

Pán Miškanin uviedol materiál.  
 

p. Novota – požiadal o zverejňovanie informácií na webovej stránke mestskej časti. 
 

Záver: Uznesenie č. 403 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a   
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Správu 
o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2008. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0  – návrh bol prijatý 
---------- 
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15. Návrh na založenie Mestského futbalového klubu Petržalka, a.s. 

Materiál uviedol p. Ftáčnik, ktorý zdôvodnil predloženie návrhu rušením futbalových ihrísk v 
Petržalke.  Informoval o stretnutí so zástupcami futbalových oddielov pôsobiacich 
v Petržalke, snaha o vytvorenie podmienok pre športovanie mládeže. 

 

Záver: Uznesenie č. 404 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie 
návrh na vytvorenie Mestského futbalového klubu Petržalka, a.s. 
 

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

 
16. Návrh na zvolanie 29. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka________________________________________________________________ 
 

Hlasovalo sa bez úvodného slova a bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 405 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v a ľ u j e   s   pripomienkami 
zvolanie 29. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 
9.6.2009 podľa predloženého návrhu. 

 

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

17. Rôzne 
A. Správa zo služobnej cesty starostu Milana Ftáčnika na Fóre predstaviteľov 

miestnej a regionálnej samosprávy a vlád k službám pre občanov vo Varšave 
 
 Starosta informoval o výsledkoch služobnej cesty vo Varšave. 
 

Záver: Uznesenie č. 406 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu zo služobnej cesty starostu Milan Ftáčnika vo Varšave na Fóre predstaviteľov 

 miestnej a regionálnej samosprávy a vlád k službám pre občanov. 
 

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

 
p. Radosa – žiadal o informáciu ohľadom situácie v Sade Janka Kráľa – zamedzenie 

pôsobenia erotického salónu 
p. Ftáčnik – prevádzková doba podľa starého VZN je do 6,00 hod., snaha obmedziť 

vjazd k prevádzke formou zábran, vytvorenie pešej zóny  
 

p. Mikus - avizuje podanie uznesenia na schválenie dotácie pre skautský oddiel, 
z dotácie, ktorú poslanci schválili Sestričkám Matky Terezy, tieto sa jej 
zriekli. 

 
p. Ftáčnik - do 3 mesiacov je potrebné zvoliť konateľa BP, zahrnúť aj informačný 

materiál Štvrťročná bilancia činnosti BP. 
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Starosta, p. Ftáčnik, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
 
 

 
 
 
 

Overovatelia zápisu:  ___________________________ 
      Mgr. Marián Dragúň, CSc. 
 
 
  ___________________________ 
    MUDr. Iveta Plšeková 
 
 

Zapísala:   __________________________ 
        Helena Čierníková 

 


