
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Bratislava, 18.11.2009 

 

Z á p i s n i c a 

z 32. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 18. 11. 2009 
 

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

Ing. Viera Kimerlingová 
Oľga Adamčiaková 

  Mgr. Marián Dragúň, CSc. 
 PhDr. Ľudmila Farkašovská  
 Doc. RNDr. Mária Lucká, CSc. 
 Ing. Tomáš Mikus 
 Mgr. Michal Novota 
 Mgr. Ing. Michal Radosa 
 

Ospravedlnení: Ing. Ľudovít Hanák 
      MUDr. Iveta Plšeková 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Marián Miškanin, PhD. - prednosta 
 PhDr. Denisa Paulenová – ved. odd. organizačných vecí 
 Dr. Lýdia Lackovičová – ved. kancelárie starostu 
 Ing. PhDr. Ľubomír Andrasy 
 Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
 
Prizvaní: Mgr. Elena Poláková - ved. oddelenia kultúry a športu 
 Pavol Kleinert - riaditeľ MP VPS 
 
Rokovanie viedol starosta p. Ftáčnik, privítal členov rady a postupne hostí. 
Návrh programu:  
 

1. Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 30.11.2009.  
2. Východiská rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010. 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných prostriedkov  

z vlastných príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na prevádzku a mzdy na  
dieťa materskej školy a školského zariadenia. 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o 
miestnych daniach. 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 
sa ruší VZN č. 4/1994 o klubovej a záujmovej činnosti detí a mládeže. 

6. Zelená mladým - budúcnosť Petržalka (Koncepcia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
vo vzťahu k mladej generácii na roky 2009-2013). 

7. Zásady a kritériá pre poskytovanie dotácií právnickým osobám v oblasti športu 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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8. Správa o plnení projektu Znižovanie energetickej náročnosti v budovách škôl 
a školských zariadení. 

9. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v MČ Bratislava-
Petržalka za 3. štvrťrok roku 2009. 

10. Návrh na nakladania s polievacími vodovodmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
11. Hodnotiaca správa z oblasti nakladania s odpadmi za rok 2009. 
12. Návrh  Zásad poisťovania majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka 
13. Správa o priebehu revitalizácie verejných detských ihrísk v roku 2009 a návrh 

zoznamu verejných detských ihrísk určených na revitalizáciu v roku 2010. 
14. Predĺženie doby nájmu v objekte na Lachovej 33 pre Cirkevnú MŠ M. 
 Mazzarellovej 
15. Návrh na prenájom klubových priestorov v roku 2010. 
16. Prenájom objektu na Tupolevovej ul. č. 7a - návrh podmienok na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže. 
17. Návrh na určenie nájomného za užívanie nebytových priestorov na Haanovej 10 

v Bratislave spoločnosťou Bytový podnik Petržalka, s.r.o. od 01.01.2009. 
18. Návrh spoločnosti ALK Variant, s.r.o. na započítanie pohľadávok. 
19. Návrh na vybudovanie parkoviska na Markovej 5 (uzn. MZ z 27.10.2009). 
20. Návrh na ukončenie zmluvy o spolupráci s MŠKI. 
21. Návrh termínov zasadnutí MR a MZ v roku 2010. 
22. Návrh na zvolanie 33. zasadnutia MZ mestskej časti Bratislava-Petržlaka 
 

Návrh na doplnenie a zmenu programu:  
Prednosta, p. Miškanin navrhol doplniť program rokvania v bode rôzne o: 

- Doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č., 438 z 29.9.2009 
- Návrh na športového dobudovanie areálu na ZŠ Budatínska 51 

 
Starosta navrhol navrhol doplniť program rokvania v bode rôzne o: 

- Návrh zmluvy o partnerstve medzi samosprávou XI obvodu hl. mesta Budapest-
Újbuda a mestskou časťou Bratislava-Petržalka o vzájomnom partnerstve 
a spolupráci 

 
Hlasovanie za doplnenie programu: za 6, proti 0, zdržal sa - návrh bol prijatý. 

 
Overovatelia zápisu: pp. Oľga Adamčiaková, Marián Dragúň. 
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
---------- 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka, konštatuje správnosť zápisu uznesení miestnej 
rady prijatých dňa 13.10.2009, uznesenia miestnej rady „per rollam“ z 27.10.2009 a z rokovania 
miestneho zastupiteľstva prijatých dňa 27.10. 2009.  
 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

splatných  30.11.2009_________________________________________________________ 
 

Materiál uviedol starosta pán Ftáčnik. 
Záver :Uznesenie č. 453 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča  s pripomienkami 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Kontrolu 

plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 30. 
11. 2009. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol  prijatý. 

---------- 
 

2. Východiská rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010______________ 
 

Materiál uviedol starosta – ide o prípravný materiál pred schválením v miestnom zastupiteľstve. 
K materiálu bol prizvaný Ing. Lukáček – vedúci finančného oddelenia, odpovedal na otázky 
členov miestnej rady. 

 
Záver : 

Uznesenie č. 454 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie 
Východiská rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 s výhľadom  
do roku 2012, 
odporúča 
prerokovať materiál na mimoriadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka dňa 24.11.2009, 
ž i a d a  
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dopracovať materiál o pripomienky a predložiť konečnú verziu návrhu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 s výhľadom do roku 2012 na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva konané 15. decembra 2009. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 , - návrh bol prijatý.  

--------- 
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných prostriedkov 

z vlastných príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školského zariadenia._________________________________________ 

 
Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia. 
Diskusia 
p. Radosa požadoval doplniť potrebnú sumu do rozpočtu na rok 2010 
p. Kimerlingová – požadovala doplniť do normatívu aj strediská záujmovej činnosti. 

      
     Záver: 

Uznesenie č. 455 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča  s pripomienkami 
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uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, o výške 
dotácie obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 
príslušný kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ž i a d a 
prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
predložiť uvedené všeobecne záväzné nariadenie do legislatívno-právnej komisie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pred jeho predložením na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, - návrh bol prijatý.  
--------- 

 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o 

miestnych daniach______________________________________________________ 
 

Hlasovalo sa bez diskusie 
 

Záver: 
Uznesenie č. 456 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie, 
že materiál prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 13.10.2009 prešiel pripomienkovým 
konaním v súlade so Zásadami prijímania všeobecne záväzných nariadení 
odporúča  s pripomienkami 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál po doplnení 
o doložky. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa 0 , - návrh bol prijatý.  

--------- 
 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
ruší VZN č. 4/1994 o klubovej  a záujmovej činnosti detí a mládeže.___________________   

 
Materiál uviedol prednosta MÚ, zrušenie odôvodnil rozporom s novelo zákona o obecnom 
majetku. 
Hlasovalo sa bez diskusie. 

 

Záver: 

Uznesenie č. 457 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka uzniesť sa na Všeobecne 
záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší VZN č. 4/1994 
o klubovej a záujmovej činnosti detí a mládeže.    
 

Hlasovanie: za 7, proti0, zdržal sa 0, - návrh bol prijatý.  
--------- 
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6. Zelená mladým - budúcnosť Peztržlaky (Koncepcia mestskej časti Bratislava-Petržalka-
vo vzťahu k mladej generácii na roky 2009-2013)._________________________________ 

 
Materiál uviedol prednosta miestneho úradu. 
K materiálu boli prizvaní p. Poláková, vedúca oddelenia školstva a p. Schnürmacher z referátu 
kultúry a športu. 
Diskusia: 
p. Kováč – požadoval zadefinovať koncový stav, je proti takto predloženému materiálu 
p. Radosa – súhlasí, odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ 
p. Ftáčnik – navrhol brať materiál ako východisko pre prácu s mládežou 

 
Záver: 

Uznesenie č. 458 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á  
prednostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

1. upraviť názov materiálu, 

2. prispôsobiť obsah zmene názvu, 

3. vypracovať Realizačný plán koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu 
k mladej generácii na roky 2010-2011 a predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
v roku 2010. 

 

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

 
7. Zásady a kritériá pre poskytovanie detácií právnickým osobám v oblasti 
 

Materiál uviedol prednosta, Ing. Miškanin – materiál sprehľadňuje spôsob prideľovania dotácií 
na šport.. 
K materiálu boli prizvaní p. Poláková, vedúca oddelenia školstva a p. Schnürmacher z referátu 
kultúry a športu. 
Diskusia: 
p. Radosa – nesúhlasí s úrovňou súťaže ako kritériom, odporúča členskú základňu (počet) 
p. Novota – poukázal na úzku súvislosť s VZN o prideľovaní dotácií,  
  - je nejasné kto rozhoduje, 
  - upraviť bod 4 – oprávnené organizácie (nad rámec VZN) 
  - väčšia váha kritérium – počet členov 
  - podujatie v rámci Dní Petržalky má veľ bodov 
p. Kováč – materiál ide nad rámec zákona a VZN 
  - nejasnosť pri oprávnených organizáciách 
  - niemsú zahrnuté náklady na trénerov 
  - nie je termín vyúčtovania 
  - nedoriešená otázka právnických osôb ako žiadateľov 
  - materiál môže slúžiť ako pomocný materiál pri rozhodovaní 
p. Dragúň – komisia mládeže vyjadrila spokojnosť 
p. Novota – odporučil komisii mládeže a športu používať kritériá ako pomocný materiál 
starosta - odporučil skúšobne aplikovať kritériá na MŠKI Petržalka, ŠBK Lúky, MFK, AMK 
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Záver: 
Uznesenie č. 459 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a  
komisii mládeže a športu zohľadniť zásady a kritériá pri prideľovaní dotácií v roku 2010. 

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

--------- 
 
8. Správa o plnení projektu Znižovanie energetickej náročnosti v budovách škôl a školských 

zariadení.____________________________________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta, Ing. Miškanin. 
 
Záver: 

Uznesenie č. 460 
 

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 projektu Znižovanie energetickej náročnosti v budovách škôl a školských zariadení 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, - návrh bol prijatý.  
--------- 

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

Petržalka za 3. štvrťrok roku 2009.______________________________________________ 
 

Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: 

Uznesenie č. 461 
 

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 III. štvrťrok roku 2009. 
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, - návrh bol prijatý.  
---------- 

  
10. Návrh na nakladania s polievacími vodovodmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 
Materiál uviedol prednosta, Ing. Miškanin. 
 
Z á v e r : 

Uznesenie č. 462 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

a) schváliť v súlade s finančnými možnosťami na rok 2010 zabezpečenie prevádzkovania 
vodovodov v Sade Janka Kráľa a na ZŠ Černyševského, 

b) zobrať na vedomie potrebné finančné prostriedky na rok 2010 vo výške 59 952 € na 
opravy a postupné uvádzanie vodovodov do prevádzky. 

 

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

 

11. Hodnotiaca správa z oblasti nakladania s odpadmi za rok 2009._________________ 
 
 
  Z á v e r : 

Uznesenie č. 453 
 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

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

 

      12. Návrh  Zásad poisťovania majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka.___________ 
 
  Z á v e r : 

Uznesenie č. 454 
 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

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

 
 13. Správa o priebehu revitalizácie verejných detských ihrísk v roku 2009 a návrh 
 zoznamu verejných detských ihrísk určených na revitalizáciu v roku 2010.________ 

 

  Z á v e r : 
Uznesenie č. 455 

 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

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

 
 

14.  Predĺženie doby nájmu v objekte na Lachovej 33 pre Cirkevnú MŠ M. 
 Mazzarellovej.____________________________________________________________ 

 
 

  Z á v e r : 
Uznesenie č. 456 
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         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

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

 

15. Návrh na prenájom klubových priestorov v roku 2010.___________________________ 
 
 

  Z á v e r : 
Uznesenie č. 457 

 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
   Hlasovanie: za 9, proti   , zdržal sa  ,  - návrh bol prijatý. 

---------- 
 
 

16. Prenájom objektu na Tupolevovej ul. č. 7a - návrh podmienok na vyhlásenie 
 obchodnej verejnej súťaže._________________________________________________ 

 
 
 

  Z á v e r : 
Uznesenie č. 458 

 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
   Hlasovanie: za 9, proti   , zdržal sa  ,  - návrh bol prijatý. 

 
---------- 

17. Návrh na určenie nájomného za užívanie nebytových priestorov na Haanovej 10 
 v Bratislave spoločnosťou Bytový podnik Petržalka, s.r.o. od 01.01.2009.__________ 

 

  Z á v e r : 
Uznesenie č. 459 

 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
   Hlasovanie: za 9, proti   , zdržal sa  ,  - návrh bol prijatý. 

 
---------- 

     18. Návrh spoločnosti ALK Variant, s.r.o. na započítanie pohľadávok.________________ 
 

  Z á v e r : 
Uznesenie č. 460 

 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
   Hlasovanie: za 9, proti   , zdržal sa  ,  - návrh bol prijatý. 

 
---------- 

    19. Návrh na vybudovanie parkoviska na Markovej 5 (uzn. MZ z 27.10.2009).___________ 

 
 Z á v e r : 

Uznesenie č. 461 
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         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
   Hlasovanie: za 9, proti   , zdržal sa  ,  - návrh bol prijatý. 

---------- 
 
 

20. Návrh na ukončenie zmluvy o spolupráci s MŠKI.______________________________ 
 

  Z á v e r : 
Uznesenie č. 460 

 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
   Hlasovanie: za 9, proti   , zdržal sa  ,  - návrh bol prijatý. 

 

---------- 
21. Návrh termínov zasadnutí MR a MZ v roku 2010.______________________________ 

 

  Z á v e r : 
Uznesenie č. 460 

 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
   Hlasovanie: za 9, proti   , zdržal sa  ,  - návrh bol prijatý 

 
 

---------- 
22. Návrh na zvolanie 33. zasadnutia MZ mestskej časti Bratislava-Petržlaka__________ 

 
  Z á v e r : 

Uznesenie č. 460 
 

         Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
   Hlasovanie: za 9, proti   , zdržal sa  ,  - návrh bol prijatý 

 
 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po vyčerpaní bodov rokovania starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 
miestnej rady. 
  

 
 
 

Overovatelia zápisu: ___________________________ 
   
 
 
 ___________________________ 
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Zapísala:___________________ 
 Helena Čierníková 


