
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Bratislava, 18. 9. 2009 

 

Z á p i s n i c a 

 z  30. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa  17.  9.  2009 
 

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

Ing. Viera Kimerlingová 
Oľga Adamčiaková 

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

Ospravedlnený:  Ing. Marián Miškanin, PhD - prednosta 
     Mgr. Michal Novota 
Neprítomný: 0 
Ďalej boli prítomní:   PhDr. Denisa Paulenová – ved. organizačného odd. 
 Dr. Lýdia Lackovičová – ved. kancelárie starostu 
 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy 
 Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
Prizvaní: Ing. Julián Lukáček - ved. finančného odd. 
 Daniela Podolayová – ved. bytového odd. 
 Ing. arch. Zuzana Kordošová – odd. ÚRaD 
 Ing. Dušan Vávra - ref. štrukturálnych fondov 
 Ing. Ján Kubička - odd. nakladania s majetkom 
 PhDr. Stanislav Ruman  odd. vnútornej správy a informatiky 
   
Rokovanie viedol starosta p. Ftáčnik, privítal členov rady a postupne hostí.  
 

Návrh programu:  
Kontrola správnosti zápisu uznesení z rokovania miestnej rady dňa 16.6.2009 a z rokovania 
miestneho zastupiteľstva dňa 1.7.2009. 
 

1. Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 31.8.2009.  
2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  k  30. 6. 2009. 
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  na rok 2009 vrátane dopadov 

finančnej krízy. 
4. Stanovisko k prehlbujúcej urbanistickej štúdii „Kapitulské polia – zóna administratívy, 

bývania a rekreácie“. 
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5. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v MČ Bratislava-
Petržalka  za 2. štvrťrok roku 2009. 

6. Žiadosť odpustenie pohľadávky a príslušenstva pohľadávky na byt v osobnom  vlastníctve. 
7. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných 

s užívaním bytu. 
8. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 

184 zo dňa 6. mája 2008 k projektovému zámeru „Revitalizácia Vlasteneckého námestia. 
9. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
č. 408 zo dňa 1. júla 2009. 

10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
292 zo dňa 16. decembra 2008 „Návrh na prevod majetku - stavba Revitalizácia 
Chorvátskeho ramena“. 

11. Návrh na prerokovanie žiadosti o schválenie podmienky nájmu objektu LUDUS pre 
spoločnosť VIA Productions, s.r.o.  

12. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľného  majetku do vlastníctva hlavného mesta
 SR  Bratislavy – verejné osvetlenie v Sade Janka Kráľa. 

13. Návrh postupu pri účelových prenájmoch majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka.   
14. Návrh na dlhodobý prenájom nehnnuteľnosti  – pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 4098, 

pre pani Evu Hipkú, bytom Belinského č. 6, Bratislava a  Ladislava Szalacsiho, Kremnická 
č. 27, Bratislava na dobu 30 rokov. 

15. Návrh na založenie spoločnosti Petržalský futbalový štadión, spol. s r. o. 
16. Realizácia e-aukcií v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
17. Zabezpečenie hlasovacieho systému na rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 
18. Návrh plánu spolupráce mestskej časti Bratislava-Petržalka s mestskou časťou Darnica 

v Kyjeve a mestskou časťou Praha 5 na roky 2009/2010. 
19. Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty starostu a poslancov. 
20. Návrh na zvolanie 31. zasadnutia MZ. 
21. Rôzne. 
 

Návrh na doplnenie a zmenu programu:  
1. p. Kováč navrhol doplniť program rokovania v bode Rôzne o „Návrh na audit 

osvetľovacích telies na ZŠ a MŠ“  
2. p. Ftáčnik – odporučil v bode Rôzne prerokovať „Žiadosť KZP o predloženie 

materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva“ 
 
Hlasovanie za program s doplnkami: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol 
prijatý. 

 
Overovatelia zápisu:  pp. Iveta Plšeková,  Marián Dragúň,  
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 
 
Kontrola správnosti zápisu uznesení: 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení miestnej 
rady zo dňa 16.6.2009 a z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 1.7.2009. 
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1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

splatných k 31.8.2009_________________________________________________________ 
 

Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik. 
   
  Záver: Uznesenie č. 422 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a   s pripomienkami 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, zobrať na vedomie Kontrolu 
plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, splatných  
k 31. 8. 2009. 

 

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

 
2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  k 30.6.2009. 
 

Materiál uviedol p. Ftáčnik, k materiálu bol prizvaný p. Lukáček - ved. finančného oddelenia. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
 Záver: Uznesenie č. 423 
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 plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  k 30. 6. 2009. 
 

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

 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2009 vrátane dopadov 
finančnej krízy.______________________________________________________________ 
Materiál uviedol  p. Ftáčnik.  
Prizvaný k tomuto bodu bol Ing. Lukáček, ved. finančného odd. 

 

Diskusia: 
Poslanci v diskusii neodporučili krátiť rozpočet v položkách: výstavba nových chodníkov, 
oprava pochôdznych terás, šport, park Ovsište, m.p. VPS, príspevky pre Stredisko sociálnych 
služieb, MŠKI (okrem kúpaliska) a pre neziskové organizácie (okrem Kon-Tiki). 
Odporučili vypustiť položku školenia poslancov. 
 
Záver: Uznesenie č. 424 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a  s pripomienkami 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť úpravu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2009 s príjmami a výdavkami v celkovej výške 
27 193 290 € upravenú o pripomienky miestnej rady. 

 

Hlasovanie:  za 9, proti 0, zdržal sa 1 - návrh bol prijatý. 
---------- 
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4. Stanovisko k prehlbujúcej sa urbanistickej štúdii „Kapitulské polia -zóna administratívy, 
bývania a rekreácie.“_________________________________________________________ 

Materiál uviedol Ing. arch. Kordošová, vedúca oddelenie ÚRaD; materiál bol prerokovaný aj 
v odbornej komisii, ktorá súhlasila so stanoviskom úradu. 
 
Záver: Uznesenie č. 425 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 b e r i e   n a   v e d o m i e 
 prehlbujúcu štúdiu  a 
     o d p o r ú č a s pripomienkami 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť stanovisko mestskej 
časti Bratislava-Petržalka k prehlbujúcej štúdii „Kapitulské polia - zóna administratívy, bývania 

a rekreácie“. 
 

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

---------- 
 
5. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v MČ Bratislava-

Petržalka za 2.štvrťrok roku 2009.______________________________________________ 
 

Materiál uviedol p. Ftáčnik.  
K materiálu bola prizvaná p. Podolayová, ved. bytového oddelenia. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 426 
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 II. štvrťrok roku 2009. 

 

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

 
6. Žiadosť odpustenie pohľadávky a príslušenstva pohľadávky na byt v osobnom 

vlastníctve.________________________________________________________________ 
        
 Materiál uviedla pani Ing. Podolayová - vedúca bytového dodelenia. 
  
 Uznesenie č. 427 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 o d p o r ú č a 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Petržalka neschváliť odpustenie 

pohľadávky a príslušenstva pohľadávky p. Liane Velšmídovej v súvislosti s vlastníctvom bytu 
č. 7 na Holíčskej ul. č. 42 v Bratislave 

 

   Hlasovanie:  za 8, proti 0 , zdržal sa 1  – návrh bol prijatý. 
---------- 
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7. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných 
s užívaním bytu.______________________________________________________________ 

  
 Starosta, p. Ftáčnik uviedol materiál. 

K materiálu bola prizvaná p. Podolayová, ved. bytového oddelenia. 
 

Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 428 
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 žiadateľom: 
p. Andrei Neumanovej, Ľubovnianska 10, byt č. 7 vo výške 5 325,44 € (160 443,- Sk) 
p. Márii Švarcovej, Znievska 17, byt č. 5 vo výške 10 320,39 € (310 912,- Sk). 
 

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

 
8. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva časti Bratislava-Petržalka č. 184 

zo dňa 6. mája 2008 k projektovému zámeru „Revitalizácia Vlasteneckého námestia 
 

  Pán Ftáčnik uviedol materiál, k materiálu bol prizvaný Ing. Vávra - ref. štrukturálnych fondov. 
  
 Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Záver: Uznesenie č. 429 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 o d p o r ú č a    
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka hlasovaním „per rollam“ 

1. zrušiť uznesenie č. 184 z 6.5.2008 
2. schváliť  

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 
OPBK/2009/1.1./03 za účelom realizácie projektu Revitalizácia Vlasteneckého 
námestia, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Bratislavy 
a platným Programom, hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava 
Petržalka. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava Petržalka počas celej 
doby jeho realizácie. 

c) Financovanie projektu vo výške minimálne 10%  z celkových oprávnených  výdavkov 
na projekt stanovených žiadateľom t.j. vo výške 40 065 € 

u k l a d á 
prednostovi miestneho úradu 
podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ prostredníctvom Operačného 
programu Bratislavský kraj, prioritná os Infraštruktúra, opatrenie 1.1./03 Regenerácia sídiel. 

T: 21.9.2009 
Hlasovanie:  za 10 , proti 0 , zdržal sa 0  – návrh bol prijatý. 

---------- 
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9. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 408 zo dňa 1.júla 2009___________________________________________ 

 
Materiál uviedol materiál p. Ftáčnik. 
Prizvaný k materiálu bol Ing. Kubička, vedúci oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 430 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť doplnenie uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 408 zo dňa 1. júla 2009 
o bod č. 3 nasledovne: 
„3. Predĺženie doby nájmu podľa bodu 1. je schválené v súlade s § 9a, ods.9 písm. c) zákona 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa.“ 
 

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

 
10.  Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 292 zo dňa 16. decembra 2008 „Návrh na prevod majetku - stavba Revitalizácia 
Chorvátskeho ramena“________________________________________________________ 

    
 Pán Ftáčnik uviedol materiál. 
 K materiálu bol prizvaný Ing. Vávra - ref. štrukturálnych fondov. 
   
 Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Záver: Uznesenie č. 431 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť zmenu uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 292 zo dňa 16. decembra 2008 
nasledovne: 
Miestne zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov bezodplatný prevod stavby „Revitalizácia Chorvátskeho 
ramena“ Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., OZ Bratislava ako prípad 
osobitného zreteľa. 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava bude refundovať mestskej časti 
v zmysle Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č. 4525/130/2007 zo dňa 1.5.2007 oprávnené 
investičné náklady vynaložené mestskou časťou na uvedenú stavbu. 

 

Hlasovanie – za 8, proti 0, zdržal sa 1- návrh  bol prijatý. 
---------- 
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11. Návrh na prerokovanie žiadosti o schválenie podmienky nájmu objektu LUDUS pre 
spoločnosť VIA Productions, s.r.o.____________________________________________ 

   
 Materiál uviedol pán Kubička - ved. oddelenia nakladania s majetkom, je problém 

s odsúhlasením nájomnej zmluvy, neprijateľné podmienky nájomcu pre mestskú časť 
v prípade novej výstavby, prerokované v komisii miestneho majetku. 

  

 Diskusia: 
p. Radosa – návrh zapracovať do zmluvy „v prípade preukázateľnej škody bude organizácia 

platiť nulové nájomné“. 
 Hlasovanie: za 8, proti 1, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
 
 Záver: Uznesenie č. 432 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a   
prerokovať materiál na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dňa 29.9.2009. 

 

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

 
12. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva hlavného mesta SR 

Bratislavy - verejné osvetlenie v Sade Janka Kráľa.________________________________ 
 
 Materiál uviedol Ing. Kubička, vedúci oddelenia nakladania s majetkom. 
 Hlasovalo sa bez diskusie. 

 
Záver: Uznesenie č. 433 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a    

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváliť bezodplatný prevod 
nehnuteľného majetku - verejné osvetlenie v Sade Janka Kráľa v hodnote 4 985,46 € 
(150 192,- Sk) do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

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

13. Návrh postupu pri účelových prenájmoch majetku mestskej časti Bratislava-
Petržalka___________________________________________________________________ 
 

Úvodné slovo predniesol p. Ftáčnik. 
K materiálu bol prizvaný Ing. Kubička, vedúci odd. nakladania s majetkom. 
 

Diskusia: 
p. Radosa - objasnil dôvod  komisie miestneho majetku pre podpis starostu na zníženie 

výmery na 25 m2  
 
Záver: Uznesenie č. 434 
Do schválenia novely Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a VZN o zásadách hospodárenia 
s majetkom Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka splnomocniť starostu mestskej 
časti na uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom malých, účelovo využívaných plôch do 25 
m², nebytových priestorov, garážových státí, prístupových chodníkov, pozemkov pod 
stánkami, reklamnými zariadeniami na krátkodobý nájom v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákč.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu do 5 rokov. 
 

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

 

14. Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností - pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4098, 
pre pani Evu Hipkú, bytom Belinského č. 6, Bratislava a Ladislava Szalacsiho, 
Kremnická č. 27, Bratislava na dobu 30 rokov._________________________________ 

Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik. 

Diskusia: 

p. Kimerlingová - odporučila zmeniť cenu na 0,33 €/m2. 

 Záver: Uznesenie č. 435 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť prenájom 
 nehnuteľností - pozemku v k.ú. Petržalka parc. č. 4098 o výmere 327 m², záhrada, na 
 dobu 30 rokov za cenu 0,33 €/ m² pre pani Evu Hipkú, Belinského č. 6, Bratislava 
 a Ladislava Szalacsiho, Kremnická č. 27, Bratislava v zmysle §9a, ods. 9 písm. c) zák. 
 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

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

 
15. Návrh na založenie spoločnosti Petržalský futbalový štadión, spol. s r.o. 

  
 Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik. 
 
 Diskusia: 

p. Plšeková – upozornila, že chýba projekt, plán, účtovníctvo, náklady, kto bude 
dodávateľ stavby, kto bude štadión využívať  

p. Ftáčnik – štadión bude vo vlastníctve mestskej časti, ktorá ho prenajme za 
dohodnutých podmienok športovému klubu; stavbu bude realizovať 
vysúťažený dodávateľ, máme ambície financovania zo štátnych zdrojov 

p. Mikus – podporil projekt 
p. Hanák – navrhol schváliť len zámer 
 

 Záver: Uznesenie č. 436 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a 
predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dňa 29.9.2009 zámer na výstavbu futbalového štadióna v Petržalke. 

 

 Hlasovanie:  za 10, proti 0, zdržal sa 0  – návrh bol prijatý. 
---------- 
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16. Realizácia e-aukcií v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  

Materiál uviedol p. Ftáčnik. 
K materiálu bol prizvaný p.- Ruman. vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky, 
rozbehli sa e-aukcie, ušetrili sme 150 tis. €, chceme v tomto pokračovať. 
Diskusia: 
p. Kováč – upozornil, že ide väčšinou o malé podprahové zákazky, odporučil kúpiť softvér na 
splátky; 

 - odporučil hlasovať o alt. č. 2 bodu 1, neschváliť navýšenie počtu zamestnancov 
a schváliť alternatívu č. 2 bodu 2 

  
 Záver: Uznesenie č. 437 

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

1. schváliť zabezpečenie procesu realizácie e-aukcií v podmienkach Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka zakúpením licencie softvéru na elektronické 
aukcie, 

2. neschváliť zvýšenie počtu zamestnancov MÚ o jedného zamestnanca pre 
elektronické verejné obstarávanie, 

3. vyčleniť 11 936 € kapitálové výdavky na prvú splátku licencie elektronického 
softvéru na elektronické aukcie vrátane asistenčnej užívateľskej podpory a 3495 € 
na bežné výdavky na technické zabezpečenie (zariadenie kancelárie a jej vybavenie 
kancelárskou technikou) z navýšenia príjmov z dane fyzických osôb. 

 

Hlasovanie:  za 8, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
---------- 

 
17. Zabezpečenie hlasovacieho systému na rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka._____________________________________________________ 
 
Materiál uviedla p. PhDr.- Paulenová - ved. organizačného oddelenia., hlasovací systém bol 
predvedený v decembri 2008. Prenájom by sa uhradil z ušetrených prostriedkov. 
 

Diskusia: 
p. Hanák – navrhol zakúpenie hlasovacieho zariadenia bez prenájmu 
Hlasovanie: za 5 – návrh nebol prijatý 
 

p. Lucká – tento rok riešiť riešiť prenájmom a potom pripraviť súťaž na základe prieskumu 
trhu 

Hlasovanie: za 0 – návrh nebol prijatý 
 

p. Mikus – navrhol 1x prenajať a potom zakúpiť hlasovacie zariadenie. 
Hlasovanie: za 1 – návrh nebol prijatý 
 

Záver: 
Návrh na zabezpečenie hlasovacieho systému hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na 
schválenie. 

---------- 
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18. Návrh plánu spolupráce mestskej časti Bratislava-Petržalka s mestskou časťou Darnica 
v Kyjeve a mestskou časťou Praha 5 na roky 32009/2010.___________________________ 
 
Materiál uviedol starosta p. Ftáčnik. 

  
 Diskusia: 
 p. Kimerlingová – navrhla zapracovať pozvanie na Dni Petržalky 

Hlasovanie: za 3 – návrh nebol prijatý 
 

Záver: Uznesenie č. 438 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e 
Plán spolupráce medzi partnerskými mestami mestskej časti Bratislava-Petržalka, mestskou 
časťou Praha 5 a Darnickým obvodom mesta Kyjev v roku 2009 a 2010. 

 

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

 
19. Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty starostu a poslancov_____________ 

 
Materiál uviedol p. Ftáčnik, požiadal, aby kluby do 21.9.2009 nahlásili mená poslancov, ktorí 
sa služobnej cesty zúčastnia. 

 
Záver: Uznesenie č. 439 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v a ľ u j e    
zahraničnú pracovnú cestu starostovi Milanovi Ftáčnikovi a 3 poslancom MZ v dňoch 
25.9.2009 - 28.9.2009 do Prahy 5. 

 

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

 
20. Návrh na zvolanie 31. zasadnutia MZ_______________________________________ 

 
Materiál bez úvodného slova. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 440 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v a ľ u j e    s pripomienkami 
zvolanie 31. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
deň 29.9.2009 podľa predloženého návrhu. 

 

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

 
21. Rôzne  

  
21.A Návrh na audit osvetľovacích telies na ZŠ a MŠ. 
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Materiál uviedol p. Kováč - l. zástupca starostu. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Záver: Uznesenie č. 441 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á 

 prvému zástupcovi starostu zabezpečiť bezodplatné vykonanie auditu osvetľovacích telies 
na základných a materských školách v súlade s hygienickými normami a smernicami 
Európskej únie s tým, že výsledok auditu bude predložený na rokovanie miestnej rady 
a miestneho zastupiteľstva. 

 

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

 
21.B. Žiadosť o predloženie materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  
 

Materiál uviedol starosta, p. Ftáčnik, predkladá sa na žiadosť riaditeľa KZP. 
 

Záver: Uznesenie č. 442 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a    
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka nesúhlasiť s prenájmom 
nebytového priestoru v KZP a súhlasiť s tým, aby občerstvovacie služby boli 
zabezpečované pre jednotlivé podujatia dodávateľským spôsobom. 

 

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

 
 
 

Overovatelia zápisu: ___________________________ 
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 ___________________________ 
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    Helena Čierníková 


