
 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIA 
 

Miestnej rady 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zo dňa 20. mája 2008 

(190 – 207) 

---------- 

Kontrola správnosti zápisu prijatých uznesení z rokovania miestnej rady dňa 
18.3.2008 a z rokovania miestneho zastupiteľstva konaného dňa 1.4.2008 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 
miestnej rady prijatých dňa 22.4.2008 s opravou uznesenia č. 176 o schválené pripomienky 
členov rady a z rokovania miestneho zastupiteľstva prijatých dňa 6.5.2008.  
 
Oprava uznesenia MR č. 176 z 22.4.2008: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a     
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť prenájom 
nebytového priestoru v objekte bývalej MŠ na Vavilovovej 18 o celkovej výmere 982,7 
m² na dobu 30 rokov pre Súkromnú materskú školu Vavilovova 18, Bratislava. 
Nájomné na dobu 15 rokov znížiť z 250,- Sk/m² na 50,- Sk/m² ročne, t.j. z 245 518,- Sk 
na 49 100,- Sk pri rekonštrukcii do troch rokov za 19 000 000,- Sk po zapracovaní 
pripomienok finančnej komisie: 
- ročné nájomné stanoviť minimálne vo výške 250,- Sk/m² a nezvyšovať toto nájomné 

o infláciu na obdobie 15 rokov 
- v prípade, že nájomca nezrealizuje investíciu do 30.6.2010, je to dôvod na okamžitú 

výpoveď z nájomného vzťahu 
---------- 
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1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatných k 30.4.2008___________________________________________ 

 
Uznesenie č. 190 

 

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 30.4.2008 

2. zmeniť nositeľa plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 339 z 25.4.2006 
z Ing. Viery Kimerlingovej na Milana Ftáčnika, starostu mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

---------- 
 
2. Výročná správa, záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-

Petržalka za rok 2007___________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 191 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007 bez výhrad 
2. Výročnú správu a záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007 
3. Finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007 takto: 

I.  Prerozdelenie prebytku hospodárenia vo výške 5 457 719,25 Sk: 
1. Prevod do rozpočtu roku 2008 nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 3 277 000,-   Sk 
- na vybudovanie viacúčelového ihriska 1 200 000,-   Sk  
- na projekt elektronizácie a revitalizácie školského stravovania      77 000,-   Sk  
- na výst. bežeckej tartan. dráhy a ihriska pre beach volejbal a futbal    2 000 000,-   Sk 
2. Prevod do rozpočtu roku 2008 nevyčerpaných sponzorských darov 1 060 790,70 Sk 
3. Prídel do Fondu statickej dopravy    521 575,- Sk  
4. Prídel do Rezervného fondu    598 353,55 Sk 

II. Finan čné usporiadanie s príspevkovými organizáciami mestskej časti: 

1. Vykázaný zisk Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške  
6 540,90 Sk ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu.  

2. Vykázaný zisk Bytového podniku Petržalka vo výške 77 172,74 Sk odviesť 
zriaďovateľovi. 

II. u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu  

zaujať stanovisko k nedostatkom Bytového podniku Petržalka, p.o. vo výročnej správe 
k 31.12.2007 a objasniť ich v správe o likvidácii Bytového podniku Petržalka, p.o. 
k 30.6.2008 
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III. ž i a d a 

predsedu Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o.  

dopracovať predloženú Informáciu o hospodárení Bytového podniku Petržalka, s.r.o. za rok 
2007, prerokovať ju v Dozornej rade a predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

---------- 

 

3. Vyhodnotenie činnosti miestnych podnikov za rok 2007 a hlavné úlohy na rok 2008 
 

Uznesenie č. 192 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

I. b e r i e   n a  v e d o m i e  

Vyhodnotenie činnosti miestnych podnikov za rok 2007 a hlavné úlohy na rok 2008  

II. o d p o r ú č a  
 

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

 
III. oceňuje činnosť 

1. Strediska sociálnych služieb Petržalka za rok 2007 
2. Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za rok 2007 
3. Miestnej knižnice Petržalka za rok 2007. 

---------- 
 
4. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008  

 
Uznesenie č. 193 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
 

čerpanie finančných prostriedkov vo výške 889 000,- Sk z rozpočtu oddelenia vnútornej 
správy a informatiky miestneho úradu, položka 635006 (údržba budovy, priestorov 
a objektov) z dôvodu neodkladnej rekonštrukcie odpadového potrubia v budove 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 

---------- 
 

 
5. Prerokovanie Protestu prokurátora k VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  
č. 2/2007 o miestnych daniach_____________________________________________ 

 
Uznesenie č. 194 

 

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, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 
o miestnych daniach. 

---------- 

 
6. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách 

a školských zariadeniach  mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 
2008/2009______________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 195 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

I. 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 školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v školskom roku 2008/2009 

2. zriadenie novej triedy v materských školách Bzovícka 6, Pifflova 10, Röntgenova 16 
(spolu 3 triedy) 

3. úpravu rozpočtu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka na rok 
2008 – zvýšenie príjmov organizácie a výdavkov na činnosť materských škôl vo výške 
757 tis. Sk 

II. u k l a d á  

prednostovi miestneho úradu  

pripraviť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti č.3/2004 o školských obvodoch základných škôl v mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

---------- 

 
7. Návrh koncepcie reklamných, propagačných a informačných zariadení na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka___________________________________ 
 

Rokovanie k materiálu bolo prerušené na čas do prijatia nového cestného zákona. 

---------- 

 
8. Návrh na vytvorenie Kancelárie prvého kontaktu na Miestnom úrade mestskej časti 

Bratislava-Petržalka______________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 196 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a   s  pripomienkami 

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť realizáciu 
kancelárie prvého kontaktu v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
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Petržalka, Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava podľa predloženého projektu so 
zapracovaním obsahovej náplne a ročným príjmom. 

---------- 
 

9. Návrh Prevádzkovo-organizačného poriadku v Dome s bytmi osobitného určenia na 
Medveďovej č. 21, Bratislava______________________________________________ 

 
Materiál bol stiahnutý z rokovania miestnej rady z dôvodu jeho neprerokovania v komisii 
sociálnej a bytovej. 

--------- 

 

10. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2008_____________________________________ 

 

Uznesenie č. 197 
 

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 I. štvrťrok roku 2008. 

---------- 

 

11. Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 
poskytovaných s užívaním bytu____________________________________________ 

 
Uznesenie č. 198 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka neschváliť odpustenie 
poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu  
p. Petrovi Pospíchalovi. 

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

mestskej časti Bratislava-Petržalka u zdravotne ťažko postihnutých občanov 
a dôchodcov____________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 199 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

n e s ch v a ľ u j e 
 

zníženie nájomného za užívanie garáže a garážového státia v správe mestskej časti 
Bratislava-Petržalka u zdravotne ťažko postihnutých občanov a dôchodcov. 

---------- 
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13. Návrh obnovy a budovania ihrísk pre staršiu školskú mládež  TEENPLACE  
 

Uznesenie č. 200 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

I. s ch v a ľ u j e 
 

zámer obnovy a budovania ihrísk pre staršiu školskú mládež  TEENPLACE  
 

II. u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu  
1. predložiť materiál na verejnú diskusiu 
2. predložiť informáciu o stave školských dvorov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Termín: jún 2008 

---------- 

 
14. Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka na projektoch 

z fondov EÚ – Prehľad projektových zámerov______________________________ 
 

Uznesenie č. 201 
 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a   s   pripomienkami 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť projektové zámery 
uvedené v materiáli pod bodmi č. 1 – 11 (okrem bodu č. 8) 

---------- 

 
15A. Redakčná rada Petržalských novín 
15B. Návrh na ustanovenie Mediálnej rady a doplnenie Redakčnej rady Petržalských 

novín_______________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 202 
 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

predkladateľom predložiť spoločný materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 3.6.2008 

---------- 

 
16. Návrh na zvýšenie počtu zamestnancov na odd. nakladania s majetkom – referát 

investičný Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka_______________ 
 

Uznesenie č. 203 
 

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

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť: 

1. zvýšenie počtu zamestnancov odd. nakladania s majetkom, investičný referát 
o jedného, zo štyroch na päť s tým, že zamestnanec bude prijatý na dobu určitú na 
jeden rok 

2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008 z dôvodu 
zabezpečenia trvalého parkovania motorových vozidiel v časti „príjmy“ navýšenie 
o 1 900 tis. Sk a v časti „výdavky“ navýšenie o 1 900 tis. Sk, v tom 300 tis. Sk na 
mzdové výdavky 

---------- 

 

17. Návrh na zvolanie 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka__________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 204 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v a ľ u j e   s   pripomienkami 

zvolanie 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na deň 3.6.2008 podľa predloženého návrhu. 

---------- 
 
18. Rôzne 

A. Alternatívny návrh na prefinancovanie rekonštrukcie školských objektov 
 

Uznesenie č. 205 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka 

I. berie na vedomie 

Alternatívny návrh na prefinancovanie rekonštrukcie školských objektov 

II. u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu 

dopracovať materiál o pripomienky finančnej komisie a predložiť na rokovanie miestnej 
rady v mesiaci jún 2008 

III. poveruje 

prednostu miestneho úradu  

rokovať s bankami a pripraviť alternatívny návrh finančného riešenia 

---------- 
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B. Návrh zmeny dodávateľa tepla a zmeny systému vykurovania v budovách 
základných a materských škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka_________ 

 
Uznesenie č. 206 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka 

berie na vedomie 

Návrh zmeny dodávateľa tepla a zmeny systému vykurovania v budovách základných 
a materských škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu 

zorganizovať prezentáciu projektu firmy Moravan Eko Therming, s.r.o. pre 
poslancov miestneho zastupiteľstva. 

   Termín: do MR v júni 2008  

---------- 

 

C. Návrh na rekonštrukciu terasy na Rovniankovej ul. č. 16 
 

Uznesenie č. 207 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
a) Rekonštrukciu komunikačnej terasy na Rovniankovej 16 podľa spracovaného 

projektu s vynechaním zariaďovacích prvkov 
b) Úpravu rozpočtu navýšením príjmov z pohľadávok vymožených Bytovým 

podnikom Petržalka o 3 999 500,-Sk a navýšením rozpočtu výdajov o 3 999 500,-
Sk. 

---------- 
 
 
 
 
  Milan Ftáčnik 
   starosta 


