
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Bratislava, 15.10.2007 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 9. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 9.10.2007 
 
Prítomní: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
 Mgr. Juraj Kováč 

Ing. Viera Kimerlingová 
Oľga Adamčiaková 
PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 Stanislav Fiala 
 Ing. Ľudovít Hanák  
 Doc. RNDr. Mária Lucká, CSc. 
 Ing. Tomáš Mikus 
 MUDr. Iveta Plšeková 
 Mgr. Ing. Michal Radosa 
 
Ospravedlnený: Mgr. Michal Novota 
 
Neprítomný: 0 
Ďalej boli prítomní:   Ing. Marián Miškanin, PhD. –  prednosta MÚ 

 Ing. Miroslav Skovajsa – miestny kontrolór 
PhDr. Denisa Paulenová – poverená ved. organizačného odd. 
Dr. Lýdia Lackovičová – ved. kancelárie starostu 

   Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy – tlačový tajomník 
Ospravedlnený: 0 
Prizvaní:  Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného odd. 
 Ing. Kvetoslava Čurná – ved. odd. ÚRaD 
  
Starosta viedol 9. zasadnutie miestnej rady, privítal členov rady a postupne hostí.  
 
Návrh na doplnenie a zmenu programu: 0 
 
0dsúhlasenie programu: za 9 hlasov 
 
Overovatelia zápisu: PhDr. Ľudmila Farkašovská 
  Ing. Tomáš Mikus 
 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0. 

---------- 
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Kontrola správnosti zápisu prijatých uznesení z rokovania miestnej rady dňa 
11.9.2007 a z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 25.9.2007________________ 
 
Členovia miestnej rady skonštatovali, že zápis uznesení miestnej rady z 11.9.2007, 
z rokovania miestneho zastupiteľstva z 25.9.2007 je v súlade s prijatými závermi. 
 
Z podnetu prednostu miestneho úradu bolo opravené uznesenie MZ č. 87 z 25.9.2007 
v časti suma – „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje 
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2007 s príjmami a výdavkami 
v čiastke 598 521 tis. Sk podľa predloženého návrhu“ 

------------ 
 
 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatných k 30.9.2007_____________________________________________ 

 
Prednosta uviedol materiál. Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 79 

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

sa mení VZN č. 5/2004 o miestnych daniach___________________________________ 
 
Prednosta uviedol materiál, upozornil na zmenu výšky poplatkov za psov. 

 
Diskusia: 
p. Kováč – či sa budú ešte ďalej upravovať VZN aj pri iných daniach 
p. Ftáčnik – teraz je tu daň za psa, výherné automaty sa nebudú hýbať, zaujatie verejného 

priestranstva sa upravovalo, o spoplatňovaní parkovania sa bude diskutovať 
p. Lukáček – poplatok za psa sa posudzuje podľa výšky v kohútiku – medzinárodný štandard 

EÚ, ide o sprehľadnenie, zeefektívnenie a zjednodušenie určovania poplatkov za 
psov, je treba toto VZN prijať teraz kvôli informovanosti obyvateľov 

p. Radosa – či je potreba teraz zvyšovať daň, dane riešiť naraz pri otvorení materiálu „miestne 
dane“ 

p. Kováč – či sa VZN môže prijať už v novembri 
p. Andrassy – navrhol urobiť jednotný systém pri vyberaní daní (v kase zaviesť centrálny 

informačný systém, nech ľudia nebehajú po budove – dať do uznesenia) 
p. Lukáček – výnos chceme použiť na väčší počet košov pre psov 
p. Ftáčnik – dane navrhol nespájať, občan vníma VZN ako celok, vníma daň za psa, za garáže 

a pod.  
p. Kimerlingová – schválenie dane za psa neodkladať na november, vysvetlila postup pri 

prijímaní VZN 
p. Plšeková – či je potrebné zvyšovať daň za psa, hľadieť na efektivitu a neobísť filozofiu – 

väčšia daň = menší príjem 
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p. Lukáček – na základe praxe v iných mestských častiach, dostávame sa na ich hladinu, 
našim VZN upravujú sa poplatky za psov v rodinných domoch (len 500,- Sk) 

p. Ftáčnik – príjem za daň bude použitý na ochranu nepsíčkárov (osadzovanie zákazových 
tabúl na detských ihriskách, pieskoviskách, ...), ale aj na určitý komfort 
psíčkárov 

p. Plšeková – nesúhlasila so zákazovými tabuľami pri detských ihriskách, treba ich ohradiť  
p. Fiala – navrhol rozlíšiť psov do viacero skupín podľa výšky (do 15 cm, do 43 cm, ...) 

a upraviť sumu podľa výšky, tiež brať do úvahy škody spôsobené psami 
(skorodované stĺpy, ...) a znížiť výnos o ich náhradu, odporučil zvážiť súčasnú 
firmu na odstraňovanie exkrementov v rámci znižovania nákladov 

p. Farkašovská – otázka, kto bude merať výšku psa, navrhla zohľadniť rasu, nezvyšovať dane, 
ale penalizovať neporiadnikov, zvyšovaním sumy nezískame nič podstatné, 
zníženie dane v rodinných domoch nie je relevantné 

p. Kováč – otázka, ak VZN sa prijme v novembri, či stihneme účinnosť v januári 2008 
p. Lukáček – legislatívne sa to dá zvládnuť 
p. Radosa – otázka na sankcie pri neprihlásení psa, represia by priniesla viac peňazí 
p. Plšeková – či zákon rieši počet psov v byte a či VZN to môže riešiť 
p. Ftáčnik – chystá sa nové VZN o chove psov, kde sa to bude riešiť 
p. Miškanin – ako výberca daní máme právo od bytového domu zistiť si zoznam psíčkárov 
p. Skovajsa – navrhol za ďalšieho psa zaviesť progresívnu daň 

p. Lukáček – hygienické pravidlá nerieši toto VZN ani počet psov, výška  pokút 
je rôzna, je potrebná spolupráca s MsP,  súčinnosť so správcami existuje, tiež 
so stanicou MsP, my máme odlíšenú výšku psa, iné mestské časti to nemajú, 
firma na zber exkrementov – je ich málo (platíme sumu 200 – 250 
tis./mesačne), disciplína psíčkárov musí byť 

p. Kováč – daň za psa vyberáme my, ale mesto pokuty 
p. Plšeková – navrhla rovnaký poplatok aj za psov v domoch 
p. Farkašovská – nezvyšovať sumy, ale zeefektívniť výber dane 
p. Lukáček – psi pri domoch plnia strážnu funkciu, sú menšie náklady (exkrementy pri dome), 

o poplatkoch nech rozhodnú poslanci 
p. Ftáčnik – dal hlasovať za návrhy poslancov: 
 
1. – p. Plšeková - vypustiť bod c) - za 3 – návrh nebol prijatý 
2. – p. Farkašovská – sumu znížiť na 1 tis. Sk – za – 2 – návrh nebol prijatý. 
 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 9, proti 0, zdržal sa 1 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 80 

 
 

3. Žiadosť o odpustenie bezúročnej pôžičky pre žiadateľa farnosť Sv. Rodiny 
v Petržalke_______________________________________________________________ 
 
Prednosta uviedol materiál.  
 

Diskusia: 
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p. Plšeková – za poslanecký klub SDKÚ: nech materiál najskôr prerokujú kluby a predložia 
stanovisko 

p. Kováč – spracovať viac variantov s dopadom na rozpočet mestskej časti, odporučil schváliť 
výšku o 700 tis. Sk menej ročne z Fondu rozvoja bývania 

p. Kimerlingová – schválenie neodkladať na november, ide o otázku dohody klubov, schváliť 
predĺženie termínu a uzatvoriť dodatok k zmluve o predĺžení doby 
splácania 

p. Ftáčnik – súhlasí s prerokovaním v kluboch, záver vyplynie z politickej dohody 
p. Kováč – potreba zriadenia vecného bremena na pozemky 
p. Ftáčnik – k p. Lukáčkovi – do materiálu po dohode klubov zapracovať alternatívy 
 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 81 

 
 

4. Postup pri zavedení eura v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Prednosta uviedol materiál. 
 

Diskusia: 
p. Ftáčnik – pochválil materiál, ktorý je solídne spracovaný 
p. Fiala – etický kódex prijať čo najskôr 
p. Lucká – k ods. 4, na str. 7 – či sú už termíny r. 2007 splnené 
p. Ftáčnik – k etickému kódexu: splnomocniť starostu na prihlásenie sa k nemu 
p. Kimerlingová – kontrolná funkcia mestskej časti pri cenových pohyboch – nie je 

kompetentná na úpravy cien zvonku 
p. Farkašovská – prečo je potrebné zvyšovať daň za psa, keď sa prechádza na euro? 
p. Kováč – teraz je možnosť zvyšovať ceny 
p. Lukáček – etický kódex priloží, dá sa upraviť pre podmienky mestskej časti – je to jedna 

z foriem prezentácie mestskej časti navonok (ide o naše poplatky), k p. Luckej 
– str. 7, ods. 4 – upraví, aby termíny zodpovedali realite 

p. Ftáčnik – navrhol hlasovať za verbálny návrh p. Fialu - pristúpiť k etickému kódexu, aby sa 
dostal do uznesenia MZ 

 
- hlasovanie:  za 10 – návrh bol prijatý  
 
Hlasovaním bol celkový návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh 
bol prijatý. 
 
Z á v e r: 

viď uznesenie č. 82 
 
 

5. Program riešenia statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Prednosta uviedol materiál.  
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Diskusia: 
p. Ftáčnik – vypracovaný návrh poslanca Radosu rozpracováva alt. č. 2 (spoplatnenie), 

posunúť ho do Rady fondu statickej dopravy na prerokovanie, stanoviská 
ďalších komisií už potom priamo na rokovanie MZ  

p. Plšeková – je potrebná komunikácia s občanmi prostredníctvom novín, nesúhlasí so 
zmenou detských ihrísk na parkoviská 

p. Radosa – materiál bol v komisii SMM a finančnej (ale chýbajú ich kladné stanoviská), 
v komisii ÚRaD nebol pre neskorú distribúciu návrhu členom tejto komisie, 
bolo kladné stanovisko Rady fondu statickej dopravy, jeho návrh rieši finančnú 
stránku statickej dopravy (jednotný poplatok pre právnické a fyzické osoby) 

p. Ftáčnik – poslanec Radosa nedal však návrh uznesenia, chýba nejaký výstup, ide o dobrý 
krok, ktorý treba dopracovať 

p. Radosa – opatrenia sú v závere materiálu, treba vedieť počet parkovacích miest 
(aktualizovať pasportizáciu parkovacích miest), je potrebná zmena VZN 

 
Diskusia k obidvom návrhom: 
p. Kováč – navrhol: sekretariát zástupcu starostu dopracuje materiál v novembri, či súhlas 
p. Ftáčnik – v októbri navrhol schváliť program a v novembri materiál prijať 
p. Fiala – ide o sympatický materiál, sporné sú však návrhy parkovania pri administratívnych 

centrách, čo diskriminuje občanov v okolí, riešením by bola výstavba parkovacích 
domov 

p. Mikus – navrhol do bodu 2) doplniť „nižšia cena za nájom pozemku“ (materiál p. Radosu) 
p. Andrassy – spustiť verejnú diskusiu k statickej doprave v mestskej časti, kde je možnosť 

vyjadriť sa, tiež k detskému ihrisku na Šustekovej ul. 
p. Ftáčnik – riešiť s ľuďmi parkovanie s konkrétnejšou predstavou v ich lokalite (to ich 

zaujíma), navrhol vyhradiť 10 % parkoviska na spoplatnenie, vyvinie sa tým 
tlak na ľudí a zmení sa ich filozofia 

p. Čurná – poznámky k poslancovi Radosovi: parkovanie pri administratívnych centrách 
a obchodoch je v rozpore so zákonom, sú to verejné parkoviská, nie sú v našom 
vlastníctve, uznesením MZ z r. 1999 boli detské ihriská vytipované na prestavbu 
a schválené vo verejnej diskusii, je potrebné stanoviť pravidlá na spoplatnenie, 
potom sa prijme VZN 

p. Kováč – materiál prijať konzistentne, pôjde o prvý krok, následne riešiť rozpočet a diskusia 
s občanmi 

p. Plšeková – diskusia je potrebná, hlavne pri detských ihriskách určených na transformáciu 
p. Radosa – spoplatniť parkovanie na našich parkoviskách a rozhodnúť sa už teraz 
p. Ftáčnik – odporučil schváliť postup: detské ihriská boli vytipované v r. 1999, dnes je iná 

situácia, na str. 8 – aktualizácia pasportu, úprava VZN (jednotný poplatok za 
parkovanie), schváliť alt. č. 2 (spoplatnenie s pripomienkami), zobrať na 
vedomie materiál poslanca Radosu, úloha pre prednostu: príprava zmeny VZN – 
spoplatnenie parkovania s termínom do 31.10.2007 

 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 83 
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6. Návrh Štatútu Rady Fondu statickej dopravy 
 

Bez úvodného slova. 
 

Diskusia: 
p. Fiala – k § 6 – či je to celý prebytok     odpoveď: nie 
 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 84 

 
 

7. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2007____________________________________ 
 
Bez úvodného slova. Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 85 

 
 

8. Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka____________________________________________________________ 
 

Bez úvodného slova. Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 86 

 
 
9. Organizácia zimnej služby v sezóne 2007/2008 
 

Prednosta uviedol materiál. 
 

Diskusia: 
p. Ftáčnik – vypracovaný materiál nie je predkladaný na rokovanie miestneho zastupiteľstva, 

výkonným orgánom je miestna rada 
p. Radosa – otázka na členov zimnej služby a ich povinnosti 
p. Miškanin – členovia sú nápomocní pri riadení zimnej služby 
p. Radosa – navrhol doplniť do materiálu „ďalší členovia štábu“ 
p. Ftáčnik – zoznam členov zimnej služby presunúť pod bod b) 
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p. Plšeková – či treba uviesť členov menovite alebo funkcie 
p. Ftáčnik – súhlasil, pri p. Jánošovovej uviesť dátum (do 31.12.2007, odchádza z BPP) 
p. Miškanin – chce mená, ich zodpovednosť, budú pripravení na telefónoch 
p. Paulenová – otázka k uzneseniu: určiť termín úlohy pre p. Kleinerta 
p. Kováč – odporučil usmerniť riaditeľa m.p. VPS na dobrých cenách a neuzatvárať 

nevýhodné zmluvy pri zimnej službe 
 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 87 

 
10. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa Lepší svet 

 
Prednosta uviedol materiál, zdôvodnil predĺženie na 20 r., chcú budovu zhodnotiť 
investíciou. 

 
Diskusia: 
p. Radosa – ako člen komisie SMM: v objekte je jeden nájomný byt, v nájomnej zmluve 

zadefinovať len „Lepší svet“ 
p. Fiala – Lepší svet dosiahol pozoruhodné výsledky, navrhol do nájomnej zmluvy zapracovať 

„zachovanie účelu“, výpovedným dôvodom by bola zmena účelu využitia budovy 
p. Kováč – či sa Duofit bude podielať na oprave strechy 
p. Ftáčnik – nebudú sa podielať na oprave strechy, majú zmluvu do r. 2012, Lepší svet chce 

rozšíriť priestory, navrhol materiál dopracovať o pripomienky členov miestnej 
rady (p. Fiala – zmena účelu = výpoveď), hlasovať za alternatívu č. l 

 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený v alt. č. 1– za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh 
bol prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 88 

 
 

11. Návrh na odpredaj trafostanice na Gercenovej ul., Bratislava-Petržalka 
 
Prednosta uviedol materiál, nemáme oprávnenie na prevádzkovanie trafostanice, 
elektrárne ju odkúpia za 988 tis. Sk, mestská časť na tom prerába (investícia bola 6,7 mil. 
Sk), pri poruchách je možná veľká investícia, najlepším riešení je trafostanicu predať. 

 
Diskusia: 
p. Fiala – otázka, kto ešte využíva trafostanicu a rozvody 
p. Miškanin – na trafostanicu sú napojené aj iné obytné domy 
p. Kimerlingová – možné brať poplatok od napojených, zodpovednosť však zostáva na 

majiteľovi, v minulosti bol iný režim, len predať, prichádzame tým o 
majetok , ale t.č. sa s tým nedá nič robiť 

p. Ftáčnik – súhlasil a dal hlasovať za materiál 
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Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 89 

 
 

12. Návrh na postup riešenia športového združenia a Miestneho športového klubu 
Petržalka________________________________________________________________ 
 
Prednosta uviedol materiál. 

 
Diskusia: 
p. Radosa – MŠK vykazuje aktivity, ide o kompenzáciu za zaniknuté ihrisko (vina mestskej 

časti), neschvaľovať každý rok v rozpočte navrhuje schváliť alt. č. 2 
 p. Plšeková – na str. 3 – odsek – zmena územného plánu – opraviť zmenu z občianskej 

vybavenosti na šport 
p. Ftáčnik – súhlasil, opraví sa textácia 
p. Kováč – združenie je potrebné zaregistrovať na Ministerstve vnútra 
p. Kimerlingová – rozlišovať medzi Občianskym združením a združením, OZ sme dávali 

dotácie na šport, združenie nebolo doteraz funkčné a zrušiť ho, k OZ 
Iskra – aktivity na Budatínskej ul. – je potrebné nájsť spôsob ošetrenia 
poskytnutia financií, potreba vyjasniť to 

p. Kováč – odsúhlasiť alt. č. 2 
p. Skovajsa – upozornil, že ideme do právneho a finančného rizika, prijatím uznesenia ide 

o nášľapnú mínu, nepoznáme jeho hospodárenie, v súčasnosti nie je združenie 
funkčné, neodporúča tento krok 

p. Ftáčnik – súhlasil s p. Skovajsom,  nerozumie klubu SDKÚ-DS, prečo presadzuje alt. č. 2 - 
– 6 rokov sa nič nerobilo, našou predstavou je, aby majetok bol náš a mestská 
časť bude investorom, vybudujeme a potom ho prenajmeme MŠK na 
prevádzkovanie športu a na to stačí nájomná zmluva 

p. Plšeková – dôvodom zriadenia združenia je, že sa bude budovať nový areál – treba 
združovať finančné prostriedky z mestskej časti a európskych grantov na 
výstavbu areálov patriacich mestskej časti a  vytvorenie správnej rady: 
prednosta, 5 ľudí z mestskej časti a 4 ľudia z poslaneckých klubov 

p. Radosa – k riziká: členmi OZ by bola jedna osoba z mestskej časti a jedna z OZ, dotácie by 
boli viazané v prospech MŠK, v alt. 4 – nájomná zmluva a ďalšia spolupráca 

p. Kováč – zamyslieť sa, čo vlastne chceme – my nechceme prevádzkovať, ale iní, 
prevádzkovali by to s dosahom od nás 

p. Kimerlingová – ide o vytváranie nadštandardných podmienok pre jedného, dá sa to ošetriť 
nájomnou zmluvou a prispieť dotáciou 

p. Ftáčnik – nepotrebujeme združenie s právnou subjektivitou, navrhol rokovanie k materiálu 
prerušiť, sám bude rokovať s p. Kianičkom, predsedom MŠK Iskra Petržalka 
o možnostiach uzatvorenia zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou a MŠK 
Iskra Petržalka (alt. č. 4) s termínom do 30.11.2007. 

 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 
 



 9 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 90 

 
 

13. Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty zástupkyne starostu Ing. Viery 
Kimerlingovej____________________________________________________________ 
 
Bez úvodného slova. Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 8, proti 0, zdržali sa 2 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 91 

 
 

14. Realizačný plán programových priorít samosprávy v mestskej časti Bratislava-
Petržalka na roky 2007 – 2010______________________________________________ 
 
Starosta uviedol materiál, dnes nedolaďovať materiál, prerokovať ho v komisiách MZ, 
v poslaneckých kluboch (názor protistrany vedieť) a doriešiť na výjazdovom MZ v Častej 
– Papierničke. Navrhol financovanie z rozpočtu mestskej časti, vytvorí sa tabuľka 
s finančnými nárokmi za jednotlivé oblasti. 

 
Diskusia: 
p. Fiala – otázka, aká je finančná predstava z rozpočtu mestskej časti na priority a či je to 

reálne 
p. Ftáčnik – požiadal predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií miestneho 

zastupiteľstva prerokovať materiál a výstupy z rokovaní predložiť do 
6.11.2007 

 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 92 

 
 

15. Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na dostavbu objektu Zariadenia 
opatrovateľskej služby na ul. Mlynarovičova č. 23, Bratislava_______________ 
 
Prednosta uviedol materiál.  

 
Diskusia: 
p. Ftáčnik – verejným obstarávaním je snaha o ušetrenie, len nie na úkor kvality 
p. Plšeková – k nedorobkom: či máme stanovisko zdravotného hygienika pri stavebnom 

povolení s či budeme žalovať projektanta za to, že neurobil požadované práce 
p. Kováč – dozor stavby – či stále je JSS 
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p. Hanák – zúčastnil sa výberových konaní dňa 8.10.2007, schváliť peniaze a začať 
prevádzkovať objekt, reklamácia - zateká do objektu, na dokončenie ako 
dozor treba určiť ľudí z poslaneckého zboru, ktorí sa rozumejú 
problematike 

p. Miškanin – k p. Plšekovej: preverí vyjadrenie hygienika, projekt je v hodnote 1,2 mil. 
Sk a ešte 120 tis. Sk sú neuvoľnené, bude vypracovaný znalecký posudok 
na dodržanie noriem s vyčíslenými škodami a následne súdne vymáhanie, 
obstarávanie p. Beňová môže riešiť, suma 4,2 mil. Sk bola schválená na 
dovybavenie, ohľadne zatekania: diskutuje sa s právnikmi 

p. Plšeková – či je budova poistená 
p. Kováč – bezpečnostná služba stráži objekt vo večerných a nočných hodinách, cez deň 

sú tam zamestnanci, ktorí dohliadnu na bezpečnosť 
 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 8, proti 0, zdržali sa 2 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 93 

 
 

16. Návrh na zvolanie 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka na 30.10.2007____________________________________________________ 
 
Starosta uviedol materiál. Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 10, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 94 

 
17. Rôzne 

 
A. Používanie mobilných telefónov volenými predstaviteľmi samosprávy (starosta, 

zástupcovia starostu)___________________________________________________ 
 
Pán Kováč, 1. zástupca starostu uviedol materiál, mobilné telefóny boli využité 
nehospodárne, z nich niektoré boli nevyužité, dostával faktúry. Sám nezneužíva 
telefón, chce využiť možnosti volených funkcionárov, od 1.1.2008 nech poplatky 
znáša mestská časť. Odporučil využiť možnosti mobilného operátora T-Mobile, ktorý 
dáva výhody. 

 
Diskusia: 
p. Kimerlingová – sama nevyčerpáva stanovený limit, ale platí za sms-správy 
p. Farkašovská – zistiť, čo je v paušáloch (nie spätne), potom prípadná zmena paušálu, riešiť 

od nasledujúceho fakturačného obdobia, navrhla kúpiť laptopy na odbúranie 
zbytočného papierovania 

 
- hlasovanie za návrh kúpy laptopov – za 1 – návrh nebol prijatý. 
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p. Kováč – existencia ekonomickej retroaktivity 
 
- hlasovanie za spätné vyplatenie úhrad za mobily – za 6 - návrh bol prijatý. 
 
Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 6, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 95 

 
B. Návrh na úpravu nájomného za užívanie garáže a garážového miesta v správe 

mestskej časti Bratislava-Petržalka u zdravotne ťažko postihnutých občanov 
a dôchodcov________________________________________________________ 
 
Starosta uviedol materiál, dal návrh odpustiť tým, čo majú nízke príjmy 
a k spracovateľovi: dopracovať materiál o určenie hranice výšky dôchodku za 
účelom úpravy nájomného za užívanie garáže a garážového miesta a predložiť 
stanoviská vecne príslušných komisií miestneho zastupiteľstva. 

 
Diskusia: 
p. Kováč – materiál posunúť na prerokovanie do komisií miestneho zastupiteľstva 

 ---------- 
 
 

C. Žiadosť FC ARTMEDIA Petržalka o zaslanie podnetu na obstaranie zmien 
a doplnkov územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 2007 na hl. mesto SR 
Bratislava__________________________________________________________ 

 
Starosta informoval o liste od Róberta Rudinského, inv. riaditeľa FC Artmedia 
Petržalka, a.s., v ktorom žiada starostu o zaslanie podnetu na obstaranie Zmien 
a doplnkov ÚP hl. mesta SR Bratislavy. 

 
Diskusia: 
p. Kováč – prijaté uznesenie je potrebné ešte raz poslať na mesto a zmocniť tým 

starostu 
p. Fiala – na mesto treba poslať všetky vyjadrenia mestskej časti k zmene územného 

plánu 
p. Kováč – overiť, či boli zapracované do ÚP všetky zmeny 
p. Ftáčnik – všetky schválené uznesenia MZ (č. 345 zo dňa 27.6.2006, č. 376 zo dňa 

10.10.2006) budú poslané nám. primátora Ing. Korčekovi 
 

Hlasovaním bol návrh uznesenia schválený – za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol 
prijatý. 

 

Z á v e r: 
viď uznesenie č. 96 
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18. Rôzne: 
 

p. Ftáčnik – dal poslancom do pozornosti Informáciu z kontroly čerpania finančných 
prostriedkov z rozpočtu MČ-P na realizáciu projektu „Petržalské korzo“, je 
potrebné prerokovať tento materiál na miestnom zastupiteľstve 

p. Farkašovská – navrhla dať k dispozícii hovorcovi mestskej časti mobil nad rámec limitu 
p. Ftáčnik – súhlasil, vyrieši sa to pracovne 
p. Fiala – k investičným akciám mestskej časti: dal na zváženie ako mestská časť využije 20 

mil. Sk, spolupracovať s MŠK, kto to robiť vie 
p. Ftáčnik – súhlasil, podá návrhy 

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

za účasť a ukončil rokovanie miestnej rady. 
 
 
 
 
 

Overovatelia zápisu: ___________________________ 
 PhDr. Ľudmila Farkašovská 
 
 
 _________________________ 
 Ing. Tomáš Mikus 
 
 
 

Zapísala:___________________ 
 Lýdia Poláková 


