
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

   Bratislava, 25.2.2009 

Z á p i s n i c a 

z 24. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 24. 2. 2009 
 

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

Ing. Viera Kimerlingová 
Oľga Adamčiaková 

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

Ospravedlnení: PhDr. Ľudmila Farkašovská, Michal Novota 
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 
  Miroslav Skovajsa, miestny kontrolór 
Prizvaní:  Daniela Podolayová – ved. bytového odd. 
 Ján Kubička – ved. ONsM 
 Ing. Koniar - konateľ Bytového podniku Petržalka, s.r.o.  
 Ing. Vavrinčík – BP, s.r.o. 
 Zuzana Kordošová – ved. odd. ÚRaD 
 Ing. Julián Lukáček – ved. FO.  
Rokovanie viedol starosta, privítal členov rady a postupne hostí.  
 

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

Petržalka splatných k 31. 1. 2009 
2. Informácia o plnení programových priorít samosprávy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka k 31. 12. 2008 
3. Návrh na úpravu počtu zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka od 11. 4. 2009 
4. Koncepcia rozvoja informačných systémov v mestskej časti Bratislava-Petržalka  
5. Stanovisko k urbanistickej štúdii „Južné mesto, Bratislava-Petržalka  zóna A“ 
6. Návrh správy obecných bytov a nebytových priestorov mestskej časti 

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

Petržalka 
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8. Záverečná správa o likvidácii Bytového podniku Petržalka, p. o. ( uzn. MZ č. 
241 z 1. 7. 2008 

9. Návrh na vysporiadanie roku 2008 Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. 
10. Návrh dodatkov zriaďovacích listín organizácií zriadených mestskou časťou 
11. Vyhradené parkovanie za úhradu - zhodnotenie roka 2008 
12. Návrh dohôd o spolupráci medzi Fakultou architektúry STU, VŠVU a mestskou 
časťou Bratislava-Petržalka 

13. Návrh dodatku k zmluve s vydavateľstvom M. R. K. Agency, spol. s.r.o. na rok 
2009 

14. Návrh na zrušenie  uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 229 z 30. 9. 2008 
15. Návrh na opravu uznesenia miestnej rady č. 301 zo dňa 2. 12. 2008 
16. Informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 287 zo dňa 16.12.2008 
17. Návrh na zvolanie . zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
18. Rôzne 

 
Návrh na doplnenie a zmenu programu:  
Bod č. 18  Rôzne – doplnenie o: 
- Žiadosti o získanie dotácie z MPSVaR 
- Správa zo zahraničnej služobnej cesty starostu v Kyjeve 
Zmena poradia rokovania, po kontrole správnosti zápisu uznesení sa začína bodmi pozvánky 
č. 6, 7, 8, 9 a následne pokračuje rokovanie podľa programu. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa 0  . 
 
Overovatelia zápisu: p. Mária Lucká, p. Michal Radosa 
 

Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa 0  . 

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

Petržalka splatných k 31. 1. 2009_____________________________________________ 
 

Starosta uviedol materiál. 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení  miestnej 
rady z 20.1.2009, mimoriadneho zasadnutie miestneho zastupiteľstva z 20.1.2009 a z rokovania 
miestneho zastupiteľstva dňa 3.2.2009. pán Fiala  upozornil na chybné  hlasovanie k rozpočtu 
na strane č. 10. 
 
Z á v e r : 

Uznesenie č. 331 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Kontrolu 
uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31. 1 .2009 

  
 Hlasovalo sa bez diskusie – za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 

 
---------- 
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2. Informácia o plnení programových priorít samosprávy mestskej časti  Bratislava-
Petržalka____________________________________________________________ 

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

Uznesenie č. 332 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 o d p o r ú č a s   pripomienkami 
 prerokovať materiál na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 10.3.2009. 
 

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

 
3. Návrh na úpravu počtu zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka od 1. 4. 2009________________________________________ 
 

  Starosta p. Ftáčnik  uviedol materiál. 
  Záver:  
  Materiál bude opakovane predložený na zasadnutie miestnej rady v mesiaci 

 marec 2009. 
---------- 

 
4. Koncepcia rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
  Prednosta p. Miškanin, uviedol materiál. 

 Z á v e r: 
Uznesenie č. 333 

 

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

 rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

 Hlasovani:e za 7, proti 0, zdržal sa 2 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
5. Stanovisko k urbanistickej štúdii „Južné mesto, Bratislava-Petržalka, zóna A“ 

 
  Prednosta uviedol materiál. 

 Záver: 
Uznesenie č. 334 

  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 b e r i e  n a v e d o m i e 
 spracovanú urbanistickú štúdiu 
 o d p o r ú č a  
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť stanovisko  mestskej 

 časti Bratislava-Petržalka k urbanistickej štúdii „Južné mesto, Bratislava- Petržalka, zóna 
 A“ v znení ako je uvedené v materiáli s pripomienkami. 
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 Hlasovani:e za 7, proti 0, zdržal sa 2 - návrh bol prijatý. 
---------- 

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

Petržalka______________________________________________________________ 
 
  Pán Kováč, prvý zástupca starostu, uviedol materiál. 
  K materiálu boli prizvaní p. Kubička - vedúci oddelenia nakladania s majetkom a p. 

 Vavrinčík - zástupca Bytového podniku. 
  Záver: 

Uznesenie č. 335 
   
  Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  o d p o r ú č a  
  prerokovať materiál na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 10.3.2009. 
  ž i a d a  
  Bytový podnik Petržalka s.r.o. 

1. zrušiť SIPO 
2. vykonať účtovný a daňový audit v Bytovom podniku Petržalka s.r.o. a výsledky 

predložiť na zasadnutie miestnej rady 
3. nevystavovať objednávky nekryté finančnými prostriedkami 
4. spracovať prehľad pohľadávok a záväzkov na rok 2008 podľa jednotlivých domov 

v termíne do 258.2.2009 
5. štvrťročne predkladať miestnemu zastupiteľstvu výkaz ziskov a strát. 

  

  Hlasovanie: za proti zdržal sa -  
---------- 

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

Petržalka______________________________________________________________ 
 

 Materiál uviedol pán Kováč, prvý zástupca starostu. 
  

 Záver: 
Uznesenie č. 336 

 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 o d p o r ú č a  
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť čl. 1, bod b/ 
 návrhu Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

 Hlasovanie o návrhu uznesenia: za 8, proti 0, zdržal sa 1 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
8. Záverečná správa o likvidácii Bytového podniku Petržalka, p. o. (uzn. MZ č. 241 

z 1.7. 2008)_____________________________________________________________ 
 
 Materiál uviedol prednosta, pán Miškanin, prizvaní pán Koniar a pán Vavrinčík za 
 Bytový podnik Petržalka, s.r.o.. 
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 Záver:  
Uznesenie č. 337 

  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava 
 o d p o r ú č a  
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, zobrať na vedomie
 záverečnú správu o likvidácii Bytového podniku Petržalka, p. o. 
 

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

 
9. Návrh na vysporiadanie roku 2008 Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o.  

 
 Materiál uviedol prednosta Miestneho úradu pán Miškanin 

  
 Záver:  

Uznesenie č. 338 
 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 o d p o r ú č a 
 prerokovať Návrh na vysporiadanie roku 2008 Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. na
 zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 10.3.2009 
 ž i a d a 
 1. predsedu Dozornej rady BP, s.r.o. 

zabezpečiť stanovisko dozornej rady k predkladanému materiálu na zasadnutia 
poslaneckých klubov  

2. prednostu miestneho úradu 
zabezpečiť stanovisko finančnej komisie 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia: za 9, proti   , zdržal sa    - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
10. Návrh Dodatkov zriaďovacích listín organizácií zriadených mestskou časťou  

 
 Materiál uviedol prednosta p. Miškanin. 

 Záver: 
viď uznesenie č. 339     

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

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť  

• Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 
Petržalka vydanej dňa 29.12.1985 v znení neskorších dodatkov 

• Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka zo dňa 
01.03.2003 

• Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Kultúrnych zariadení Petržalka vydanej dňa 
29.4.2002 v úplnom znení 
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• Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Miestnej knižnice Petržalka zo dňa 20.06.1986, 
v znení neskorších dodatkov 

• Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Strediska služieb školám a školským zariadeniam 
Petržalka, zo dňa 01.07.2002 v znení dodatku č. 1 

• Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine Bytového podniku Petržalka, s.r.o. zo dňa 
18.7.2007 

 a uložiť riaditeľom zriadených organizácií spracovať upravený Štatút organizácie v súlade 
 so schválenými dodatkami a predložiť na aprílové zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia: za 9, proti   , zdržal sa    - návrh bol prijatý. 

---------- 
  

11. Vyhradené parkovanie za úhradu - zhodnotenie roka 2008 
 
 Pán Prednosta, pán Miškanin  uviedol materiál. 

 Záver: 
Uznesenie č. 340 

 

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

a) Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie 
informáciu o vyhradenom parkovaní za úhradu 

b) uložiť prednostovi miestneho úradu spracovať návrh opatrení vyplývajúcich z materiálu 
a predložiť na zasadnutie miestnej rady v mesiaci apríl 2009. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia: za 9, proti   , zdržal sa    - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
12. Návrh dohôd o spolupráci medzi Fakultou architektúry STU, VŠVU a mestskou 
časťou Bratislava-Petržalka_____________________________________________ 

 
 Materiál uviedol p. Miškanin, prednosta MÚ. 
  

 Záver: 
     Uznesenie č. 341 
 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 o d p o r ú č a  
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváliť  
 Dohodu o spolupráci medzi Fakultou architektúry STU v Bratislave a mestskou časťou 
 Bratislava-Petržalka. 
 Dohodu o spolupráci medzi Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave a mestskou 
 časťou Bratislava-Petržalka.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia: za 9, proti   , zdržal sa    - návrh bol prijatý. 
---------- 
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13. Návrh dodatku k zmluve s vydavateľstvom M.R.K. Agency, spol. s.r.o. na rok 2009 
 
 Starosta, p. Ftáčnik, uviedol materiál. 
  

 Záver:  
Uznesenie č. 342 

  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 o d p o r ú č a 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh dodatku 
 k zmluve s vydavateľstvom M.R.K. Agency  s.r.o. na rok 2009.  
  

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

 
14. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 229 z 30. 9. 2008________ 

 
 Pán Miškanin, uviedol materiál 

  

 Záver: 
Uznesenie č. 343 

 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

o d p o r ú č a 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, zrušiť uznesenie miestneho 
 zastupiteľstva miestnej časti Bratislava-Petržalka,  č. 229 z 30. septembra 2008 z dôvodu 
 duplicity. 
  

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

 
15. Návrh na opravu uznesenia miestnej rady č. 301 zo dňa 2.12.2008 

  
 Pán Miškanin, uviedol materiál. 
 

 Záver: 
Uznesenie č. 344 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

1. r u š í  
uznesenie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka,  č. 301 z 2.12.2008  

2. s ú h l a s í 
a) s prenájmom nebytových priestorov na Ambroseho ul. č. 6, Ambroseho ul. č. 13, 

Ambroseho ul. č. 15 a Vyšehradskej ul. č. 33 pre klubovú činnosť detí a mládeže  v zmysle 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  (VZN) č. 4/1994 
o klubovej a záujmovej činnosti detí a mládeže na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka  od 1.1.2009 do 31.12.2009, 

a) nájomným za užívanie nebytových priestorov na klubovú a záujmovú činnosť detí 
a mládeže v roku 2009 za 1 euro (30,1260 Sk) za rok, 
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b) s uhrádzaním všetkých nákladov za služby vrátane odvodov do fondu opráv 
a správcovských poplatkov, spojené s užívaním nebytových priestorov nájomcami v roku 
2009 v mesačných splátkach na základe osobitnej zmluvy s Bytovým podnikom Petržalka 
s.r.o. 

3. s ú h l a s í  
s uzatvorením nájomných zmlúv na nebytové priestory pre klubovú a záujmovú činnosť detí 
a mládeže na obdobie od 1.1.2009 – 31.12.2009 nasledovne: 

a) Nebytové priestory na Ambroseho ul.  6 pre: 
- Združenie Umenie pomoci, Mamateyova 10 
- Klub sklerosis multiplex Dunaj, Ambroseho 6/A 
- Občianske združenie Centrum pre prípravu koncertov, modlitieb a chvál, Budatínska   

47  
- Spoločenstvo kresťanov – Jednota Bratská, Černyševského 11 

b) Nebytové priestory na Ambroseho ul. 13 pre: 
- Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava, Ambroseho 11  
- Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava-Petržalka,  Gercenova 19  

c) Nebytové priestory na Ambroseho 15 pre: 
- Občianske združenie Kaspian, Topoľčianska 19 

d) Nebytové priestory na Vyšehradskej 33 pre: 
- Občianske združenie Klub Kon-Tiki, Vyšehradská 7. 
 

4. o d p o r ú č a  
starostovi mestskej časti 
predĺžiť nájomné zmluvy na nebytové priestory pre klubovú a záujmovú činnosť detí 
a mládeže o jeden rok pre :  

a) Nebytové priestory na Ambroseho 6 pre: 
- Združenie Umenie pomoci, Mamateyova 10 
- Klub sklerosis multiplex Dunaj, Ambroseho 6/A 
- Občianske združenie Centrum pre prípravu koncertov, modlitieb a chvál, Budatínska 47  
- Spoločenstvo kresťanov – Jednota Bratská, Černyševského 11 

b) Nebytové priestory na Ambroseho 13 pre: 
- Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava, Ambroseho 11  
- Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava-Petržalka, Gercenova 19  

c) Nebytové priestory na Ambroseho 15 pre: 
-   Občianske združenie Kaspian, Topoľčianska 19 

d) Nebytové priestory na Vyšehradskej 33 pre: 
- Občianske združenie Klub Kon-Tiki, Vyšehradská 7. 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý  

---------- 
 

16. Informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 287 zo dňa 16.12.2008__ 
 
 Prednosta, pán Miškanin uviedol materiál. 

 Záver: 
Uznesenie č. 346 

 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 o d p o r ú č a  
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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 schváliť  poskytnutie úveru vo výške 5. mil. EUR na rekonštrukciu a zateplenie škôl 
 poveriť starostu uzatvorením zmluvy o poskytnutí úveru s Dexia bankou Slovensko. 

---------- 
 

17. Návrh na zvolanie 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka____________________________________________________ 

 
 Pán Ftáčnik, uviedol materiál. 

  
Záver: 

Uznesenie č. 346 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v a ľ u j e  s pripomienkami 
Návrh na zvolanie 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka, na deň 10.3.2009 podľa predloženého návrhu. 
 

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

 
18. Rôzne 

18A. Správa zo služobnej cesty starostu, prednostu a poslancov miestneho 
zastupiteľstva do Kyjeva v dňoch 12. - 15. 3. 2009_____     ________________ 

 
Hlasovalo sa bez diskusie 

 
Záver: 

Uznesenie č. 347 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,  
  b e r i e     n a    v e d o m i e  

predloženú správu zo služobnej cesty. 
 

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

 
      18B. Schválenie návrhov dotácií z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre 

stredisko sociálnych služieb Petržalka________________________            ______ 
  
 Pán Miškanin, uviedol materiál. 

 
 Záver: 

Uznesenie č. 348 
 

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

1) návrhy projektov na získanie dotácií predkladané ministerstvu práce, sociálnych vecí 
a rodiny pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka 
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2) finančnú spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Petržalka,  vo výške 58.270,49 EUR (1 
755.457 Sk)  

s ú h l a s í 
s podaním projektov na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v termíne  
do 28.2.2009 
 

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. 
 
 
 
 
  _________________________________ 
  Ing. Michal Radosa 
 
 

 Zapísala:  _________________________________ 
     Helena Čierníková 


