
Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Z � p i s n i c a

z rokovania 34. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka konan�ho dňa 15. decembra 2009.

Pr�tomn�: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnen�: p. Anton Šmotl�k 
Neospravedlnen�: 0
Počet poslancov sa v rokovacej sieni priebežne menil.

Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie otvoril p. Milan Ft�čnik, starosta mestskej časti. Priv�tal pr�tomn�ch host�, ako 
aj občanov a skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uzn�šaniaschopn� počtom 37 
pr�tomn�ch poslancov, čo predstavuje 92,5 %.

N�vrh na doplnenie a zmenu programu:
Starosta stiahol z rokovania bod č. 10 - N�vrh na vybudovanie parkoviska na Markovej 5.
Starosta upozornil, že pre rokovanie nebud� schv�len� skrut�tori, hlasovanie sa bude 
vykon�vať a sč�tavať prostredn�ctvom hlasovacieho zariadenia firmy A.S. Partner, s.r.o 
Košice.

Schv�lenie programu rokovania:

Hlasovanie o navrhnutom programe rokovania: prezentovan�ch 37, za 36, proti 0, zdržal
sa 0, nehlasoval 1 - program bol prijat�.

Voľba n�vrhovej komisie:
Do n�vrhovej komisie boli navrhnut�: p. Michal Novota,

p. Juraj Kocka,
p. Rastislav Pavl�k.

Hlasovanie za členov n�vrhovej komisie: za 34, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 0 -
n�vrhov� komisia bola schv�len�.

Voľba overovateľov z�pisu:
Za overovateľov z�pisu boli zvolen�: p. Mariana Sabadošov�,

p. František Šebej.

Hlasovanie: za 34, proti 1, zdržali sa 2 - n�vrh na overovateľov bol prijat�.
----------

Deti z materskej školy na Gessayovej ul. vyst�pili s vianočn�m p�smom.
----------
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1. Kontrola plnenia uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatn�ch k 30.11.2009.________________________________________

O materi�li sa rokovalo bez �vodn�ho slova.

Diskusia:
p. Belohorec – nie je splnen� uznesenie z 24.11.2009 k v�chodisk�m rozpočtu – žiadal 

presun funkcie prednostu do programu č. 2 ,
p. Šebej – napriek schv�len�mu uzneseniu k parkovisku na Macharovej ul., pr�ce 

pokračuj�, odstr�nila sa dopravn� značka Z�kaz vjazdu n�kladn�ch �ut, 
nebuduje sa cesta, obyvatelia s� nespokojn�,

p. Ft�čnik - informoval investora o možnosti v�povede, o tom, že nem� investovať, posun 
plota je vykonan� bez s�hlasu – odporučil probl�m riešiť v bode R�zne,

p. Čapčekov� - uznesenie č. 194/2009 nie je splnen� v schv�lenom znen�, žiada doplniť 
term�n do 31.1.2010, predložila p�somn� n�vrh uznesenia,

p. Novota – vyslovil pochvalu za plnenie uzn. č. 360 (sal�n Messalina v Sade Janka 
Kr�ľa), ako aj za plnenie uzn. č. 394 (zmluvy a fakt�ry) 

p. Mikus - žiadal vysvetlenie k uzn. č. 355, kedy bude splnen� 2. časť uznesenia ?
p. Hrdlička – k uzn. č. 355 nedoplatky požaduje n�hradn� term�n,
p. Ft�čnik - BPP nem� rezervu na vr�tenie podlžnosti, autoremed�rou stanovil nov� 

term�n na 31.1.2010, uskutočn� sa stretnutie dozornej rady a vedenia 
mestskej časti,

p. Plšekov� – požiadala o pozv�nku aj pre predsedov poslaneck�ch klubov.

N�vrhov� komisia dostala n�vrh od p. Čapčekovej:
1. Doplnenie term�nu k plneniu uznesenia č. 394/2009 do 31.1.2010.
Hlasovanie: prezentovan�ch 36, za 33, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, nehlasovali 3 -
n�vrh bol prijat�.

Hlasovanie o uznesen� ako celku: prezentovan�ch 37, za 37, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh
bol prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 475

----------

2. N�vrh na �pravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2009.

Materi�l uviedol prednosta, p. Miškanin, ide o neuhraden� poplatky za dažďov� vodu, 
hav�riu na ZŠ Prokofievova a �hradu pohľad�vok za dod�vku tepla pre Dalkiu.

Diskusia
p. Guttman - pr�jmy z „gener�lneho pard�nu“ žiadal zahrn�ť do rozpočtu.

Hlasovanie: prezentovan�ch 38, za 38, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 476

----------
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3. N�vrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 s v�hľadom 
do roku 2012._________________________________________________________

Materi�l uviedol p. Ft�čnik – v s�vislosti s kr�zou došlo k v�padkom pr�jmov
v samospr�vach, hľadanie zdrojov, predklad� rozpočet pri zachovan� kľ�čov�ch prior�t 
na r. 2010, niektor� položky kr�ten�, napriek tomu sa bude pokračovať vo v�mene 
okien na škol�ch. Požiadal o podporu schv�len�m rozpočtu.

Poslaneck� klub KDH požiadal o 20 min�tov� prest�vku, klub SDK�-DS podporil.
Po prest�vke sa pokračovalo v rokovan�.

Diskusia:
p. Plšekov� - po dohode klubov predložila možnosti šetrenia a n�vrhy �pravy:
program 1.1.2. činnosť poslancov zmena -21.000 €
1.2.1.činnosť starostu -24.000 €
1.2.2. z�stupca starostu -15.000 €
2.2. vn�torn� spr�va -7.000 €
2.4.1. person�lne zabezpečenie -274.000 €
4.1.1. komunik�cie +25.000 €
4.1.2. - 10.000 €
4.1.4. +10.000 €
4.2.2. +10.000 €
4.2.3. +10.000 €
4.2.4. +20.000 €
4.3. +30.000 €
6.1. Miestna knižnica +13.300 € (na samostatn� 

vykurovanie knižnice na Prokofievovej ul.)
- usporen� prostriedky nevyčerpať - po 1. štvrťroku sa m�že upraviť rozpočet,

p. Šebej – žiadal zaradiť do kapit�lov�ch v�davkov investičn� z�mer parkovisko 
Macharova do programu 4.4 ako nov� prvok – 10000,- €,

p. Mikus, za Občiansky klub - s�hlasia s n�vrhom zmien, doplnil požiadavky:
1. regul�cia v�stavby č.8.2.6. – obstaranie �zemn�ho pl�nu z�ny Šrob�rovo 
n�m. – nav�šiť o 12 tis. €,
2. spolupr�ca s neziskov�m sektorom, program 12.1.1 zv�šiť o 8.600 €.

p. Belohorec – žiadal zapracovať presuny zamestnancov  a agendy prenesen�ho v�konu 
št�tnej spr�vy v zmysle požiadavky z 24.11.2009,

p. Drag�ň – žiadal 
a) zn�žiť:
1. položku 1 na �roveň roku 2009 (okrem starostu) – �spora 45 tis. €,
2. zrušiť 8.2.5, �spora 17.tis €, 
3. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 pr�spevok na prenesen� v�kon št. spr�vy 272.257 € -
dot�cia št�tu, 
b) zv�šiť v kapitol�ch:
4.1.1.v�stavba chodn�kov + 25.000,- €, 

4.2.3. parkovacie miesta  + 10.000 €,
4.3. terasy + 30.000 €, 
7.4.1. verejn� priestranstv� + 20.945 € 
9.1.2 rekolaud�cia DOS + 17.000 €
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12. vyradiť sumu pre IMPULZ, MFK a ERGON, spolu 14 600 €, ktor� 
prerozdeliť: 6.000 € na dot�ciu pre Salezi�nov a zvyšok do komisi� na 
rovnomern� rozdelenie,

p. Kimerlingov� – odporučila vypustiť št�diu na parkovacie domy a prostriedky použiť 
na rekolaud�ciu domu osobitn�ho učenia,

p. Novota - zd�raznil potrebu šetrenia na činnosti poslancov a starostu, bod 2 doplniť 
2.4.7 o Projekt protikorupčnej strat�gie s n�vrhom 0,- €, inšpir�cia mestom 
Martin,

- v rozpočte pre VPS sa nenach�dza ihrisko na Osusk�ho - doplniť,
p. Kr�ž – podporil �zemn� pl�n z�ny na Šrob�rovom n�m.,
p. Figel - nadviazal na p. Drag�ňa, prideliť pre ŠK L�ky 3000 €,
p. Hrdlička – odporučil sledovať v�voj v roku 2010, potom sa vr�tiť k rozpočtu, 

person�lne v�davky odpor�ča kr�tiť o 10%,
p. Kov�č - v kapitole 1 mal pochybnosti, plat starostu nebol nav�šen� podľa reality, 

u z�stupcov starostu s� odvody napl�novan� len za jedn�ho, neškrtať ad 
hoc, nebude hlasovať z rozpočet ani za zmeny,

p. Fiala – stanovisko kontrol�ra k rozpočtu bolo predložen� p�somne až dnes, odpor�ča 
schv�liť rozpočet na rok 2010 v zmysle predložen�ho materi�lu, a zobrať na 
vedomie na roky 2011 a 2012.

p. Miškanin – odpovedal na požiadavky p. Belohorca,
p. Kordošov� - argumenty pre obstaranie št�die - p�vodn� je už neaktu�lna, lokality s� 

zastavan�, m�lo parkovac�ch miest, parkovacie domy by riešili tento 
probl�m podľa novej št�die by sa vedelo investorom pon�knuť lokalitu,

p. Radosa - faktick� pozn�mka - či je potrebn� schv�liť �zemn� pl�n z�ny na 
Šrob�rovom n�mest�,

p. Kordošov� – je platn� �zemn� pl�n, nie je dosť peňaz�, �zemn� pl�n z�ny netreba,
p. Guttman - faktick� pozn�mka – či je treba št�diu parkovac�ch domov robiť

dod�vateľsky, naši ľudia s� tiež odborn�ci,
p. Kordošov� – obstaranie urbanistickej št�die mus� vykonať odborne sp�sobil� osoba 

a tak� nem�me,
p. Ft�čnik – s�hlas� s kr�ten�m od seba, nerozumie kr�teniu dot�ci� IMPULZ-u (ide o

zamestnancov chr�nenej dielne), a komornej gitare, s�hlas� s pridan�m
Salezi�nom, odpor�ča stiahnuť n�vrh na zn�ženie pre MFK, aby nezanikol 
futbal v MČ Petržalka,

p. Mikus - faktick� pozn�mka - na janu�rov� MZ v r. 2010 predlož� n�vrh pravidiel na 
prideľovanie dot�ci�,

p. Belohorec - nadv�zuje na p. Mikusa, uv�tal by pravidl� prideľovania dot�ci�, prečo 
podporovať len futbal vo dvoch kluboch, v MŠKI s� aj in� druhy športu, 
o IMPULZ-e počuje prv�kr�t, koľko ľud� z Petržalky zamestn�va?, ERGON 
je spoločnosť s r.o – m� si na seba zarobiť,
- požaduje predložiť vy�čtovanie MŠKI aj do finančnej komisie, a odpor�ča 
prideľovať dot�cie až po schv�len� pravidiel prideľovania.

N�vrhov� komisia dostala tieto n�vrhy na zmenu uznesenia:

1. p. Plšekov�:
1.2.1. činnosť starostu: - 24 0000 €, 1.2.2. činnosť z�stupcov: - 15 000 €, 2.2.
vn�torn� spr�va: - 7 000 €, 2.4.1. person�lne zabezpečenie: - 274 000 €, 4.1.1.
oprava a �držba komunik�ci�: + 25 000 €, 4.1.2. dotvorenie informačno-
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orientačn�ho syst�mu značenia ul�c a objektov: - 10 000 €, 4.1.4. čistota chodn�kov:
+ 10 000 €, 4.2.2. zjednosmerňovanie ul�c: + 10 000 €, 4.2.3. nov� parkovacie 
miesta: + 10 000 €, 4.2.4. oprava parkov�sk: + 20 000 €, 4.3.0. poch�dzne terasy:
+ 30 000 €, 6.1. Miestna knižnica - kapit�lov� v�davky: + 13 300 €.

Hlasovanie: prezentovan�ch 38, za 38, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.

2. p. Šebej:
Doplniť do kapit�lov�ch v�davkov do položky 4.2.4. Investičn� z�mer Macharova:
+ 10 000 €.

Hlasovanie: prezentovan�ch 38, za 36, proti 0, zdržali sa 2 - n�vrh bol prijat�.

3. p. Mikus : 
Položku v programe 12 bod 12.1.1 zv�šiť o 8 600 € z �spor v ostatn�ch položk�ch 
bodu,

Hlasovanie: prezentovan�ch 38, za 37, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1 - n�vrh nebol 
prijat�.

4. p. Mikus:
Položku v programe 8 bod 8.2.6. zv�šiť o 12 000 € z rezervn�ho fondu obstaranie 
�zemn�ho. pl�nu z�ny Šrob�rovo n�mestie.

Hlasovanie prezentovan�ch 38, za 6, proti 5, zdržal 26, nehlasoval 1 - n�vrh nebol 
prijat�.

5. p. Belohorec :
Začleniť prvok rozpočtu 1.2.3. v�kon funkcie prednostu, ďalej prvky rozpočtu 3.1. 
matrika, 3.2. ohlasovňa pobytu, do programu č. 2 Modern� miestny �rad rozpočtu.

Hlasovanie: prezentovan�ch 37, za 15, proti 3, zdržali sa 19 - n�vrh nebol prijat�.

6. p. Belohorec :
Z prvku rozpočtu 1.2.3. v�kon funkcie prednostu vyčleniť dve asistentky 
z�stupcov starostov a presun�ť ich do prvku rozpočtu 1.2.2. v�kon funkcie 
z�stupcov starostu.“

Nehlasovalo sa - predkladateľ t�to časť zmeny n�vrhu uznesenia stiahol.

7. p. Drag�ň: 
1. Zn�ženie rozpočtu :
Priorita č. 1 s v�nimkou 1.2.1. (starosta) �spora - 47 561 €
8.2.5. - Št�dia parkov�ho domu -m�nus 17.0000 €.“

2. Nav�šenie rozpočtu (spoločn� n�vrh s klubom SDK� + OK)
4.1.1. oprava a �držba komunik�ci� a chodn�kov 25 000 €
4.2.3. Nov� parkovacie miesta 10 000 €
4.3. Poch�dzne terasy 30 000 €
7.4.1. Čistota terasov�ch priestranstiev 20 945 €
9.1.2. Rekolaud�cia bytov�ho domu Medveďovej 21 17 000 € 
12.2. Dot�cie pre:

Impulz z 5.000 € na 0
MFK Petržalka, a.s. z  8.000 € na 0
Ergon, spol. s.r.o. z 1.600 € na 0
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Spolu 14.600 € z toho presun�ť na 12.2. Salezi�ni Don 
Bosco sumu o 6.000 €, takže k sume 8.000 + 6.000= 14.000 € a zvyšok z �spor t.j.
8.600 € presun�ť do 5 komisi� - rozdeliť rovnomerne“.

Hlasovanie: prezentovan�ch 38, za 35, proti 0, zdržali sa  3 - n�vrh bol prijat�.

8. p. Kimerlingov�:
8.2.5. vyhľad�vacia št�dia parkovacie domy: - 17 000 €
9.1.2. rekoalud�cia DOS na M. Medveďovej 21: + 17 000 €

O n�vrhu sa nehlasovalo, zhodn� s n�vrhom p. Drag�ňa.

9. p. Novota:
1. doplniť tabuľku č. 2 o nov� č�slo programu 2.4.7. s n�zvom „Projekt
protikorupčnej strat�gie“ a sumou v bežn�ch a kapit�lov�ch v�davkoch 0 EUR, 
v požiadavk�ch na rok 2010 sumou 20 000 € v bežn�ch v�davkoch.

2. na strane 7 n�vrhu rozpočtu MP VPS doplniť časť I. - ihrisk� doporučen� na 
obnovu - P. č. 7 Osusk�ho 20.“

Hlasovanie: prezentovan�ch 38, za 36, proti 0, zdržali sa 2 - n�vrh bol prijat�.

10. p. Figel :
Navrhujem zv�šenie pr�spevku pre ŠBK Petržalka z 5 000 na 8 000 €. Finančn� 
prostriedky žiadam vziať z navrhovanej položky pre poskytnutie dot�cie pre MFK 
Petržalka z 5 000 na 8 000 € finančn� prostriedky žiadam vziať z navrhovanej
položky pre poskytnutie dot�cie pre MFK Petržalka a.s. 

Hlasovanie: prezentovan�ch 38, za 25, proti 2, zdržali sa 11 - n�vrh bol prijat�.

11. p. Belohorec:
podp�sať zmluvy s MŠKI a financovať MŠKI po predložen� vy�čtovania dot�cie 
z roku 2009 do finančnej komisie a komisie športu a po schv�len� n�vrhu 
pravidiel prideľovania dot�ci�.

Hlasovanie: prezentovan�ch 38, za 6, proti 0, zdržali sa 28, nehlasovali 4 - n�vrh nebol
prijat�.

Hlasovanie o uznesen� ako celku so schv�len�mi doplnkami prezentovan�ch 38, za 38, 
proti 0, zdržali sa 0 - n�vrh bol prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 477

----------

4. Voľba pr�sediacich Okresn�ho s�du Bratislava V.___________________________

Materi�l uviedol prednosta Ing. Miškanin - autoremed�rou odporučil vypustiť 
kandid�tov pod č�slom 5, 11, 36, 43, 49, 50, 61.

Diskusia:
p. Janota – navrhol vypustiť kandid�ta pod č. 60.

N�vrhov� komisia obdržala n�vrh na zmenu uznesenia od p. Janotu:
Vypustiť pr�sediaceho uveden�ho pod č�slom 60.
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Hlasovanie: prezentovan�ch 39, za 35, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 4 – n�vrh bol 
prijat�.

Pozn. k bodu:
V bode č.18 – r�zne sa hlasovalo z d�vodu omylu pri predch�dzaj�com hlasovan� 
o kandid�tovi č. 61 – p. Vargovej.

Hlasovanie: prezentovan�ch 34, za 24, proti 0, zdržal sa 1 - n�vrh bol prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 478

----------
Prest�vka do 13.50 hod.

5. N�vrh Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o v�ške dot�cie obce na prev�dzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 
školsk�ho zariadenia na pr�slušn� kalend�rny rok v zriaďovateľskej p�sobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka._______________________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Miškanin - n�vrh materi�lu na VZN spracovan� 
v s�lade so z�sadami, pripomienky s� zapracovan� v d�vodovej spr�ve, v�ška je 
uveden� v pr�lohe.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: prezentovan�ch 34, za 29, proti 0, zdržal sa 0 - nehlasovalo 5 - uznesenie
bolo prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 479

----------

6. N�vrh všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktor�m sa men� a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach.________________

Materi�l uviedla p. Plšekov� z d�vodu nepr�tomnosti spracovateľov pp. Radosu
a Guttmana - v�ber dane zn�žiť na 0,09 €/m2. Cieľom tohto VZN je zv�šiť z�ujem 
o vyhraden� parkovacie miesta .

Diskusia: 
p. Lexmann - odporučil schv�liť,
p. Miškanin – vyč�slil ekonomiku - 500 pren�jmov sa nenapln�, v pr�pade schv�lenia

sa mus� opraviť pr�jmov� položka rozpočtu, d�jde k strate 30% na 
pr�jme, nie je za menenie pravidiel v decembri, s�časn� syst�m je dobre 
nastaven�,

p. Kov�č – nes�hlas� s prednostom, č�m je pren�jom drahš� o to menej miest sa d� 
prenajať, 

p. Belohorec - efekt�vny v�ber dan� je znižovan�m dane, poplatok za vyhraden� st�tie 
je vysok�, skoro zhodn� s gar�žov�m st�t�m, 

p. Kimerlingov� - nepodpor� tento materi�l, nie je za zn�ženie dan�, nechce zvyšovať 
percento vyhraden�ch parkovac�ch miest,
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p. Lexmann – navrhol prerušiť rokovanie do janu�ra 2010,
p. Ft�čnik - v priebehu roku sa nedaj� meniť dane,
p. Belohorec - faktick� pozn�mka – viac propagovať parkovac� dom,
p. Košina – ponechať s�časn� stav, vr�tiť sa k nemu po anal�ze, teraz stiahnuť 

z rokovania,
p. Plšekov� – nem� splnomocnenie stiahnuť materi�l, rozhodn�ť teraz.

N�vrhov� komisia – ide o VZN, potrebn� 3/5 v�čšina hlasov.
Hlasovanie: prezentovan�ch 37, za 21, proti 2, zdržali sa 11, nehlasovali 3 - n�vrh 
nez�skal potrebn� 3/5 v�čšinu hlasov.

p. Belohorec – podal procedur�lny n�vrh za opakovanie hlasovania.

Hlasovanie: prezentovan�ch 36, za 18, proti 13, zdržal sa 1, nehlasovali 4 - n�vrh 
nebol prijat�.

----------

7. N�vrh Z�sad poisťovania majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka.________

P�n Miškanin - uviedol materi�l, spracovan� na z�klade uznesenia MZ.

Diskusia:
p. Stach – prečo nie s� uveden� MŠ – odpovedan�: nemaj� pr�vnu subjektivitu,
p. Palkov� - pred hlasovan�m pros� o prezent�ciu na hlasovacom zariaden�.

Hlasovanie: prezentovan�ch 35, za 29, proti 0 , zdržali sa 2, nehlasovali 4 - n�vrh bol
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 480

----------

8. N�vrh spoločnosti ALK VARIANT SHOP, s.r.o. na započ�tanie pohľad�vok.

S �vodn�m slovom vyst�pil p. Miškanin - priestory na Haanovej ul. 10 boli prenajat� 
spoločnosti, ktor� nedoplatok n�jomn�ho navrhuje riešiť v�menou okien.

Diskusia:
p. Belohorec – odporučil schv�liť alternat�vu č. 2 - nes�hlas,
p. Košina – schv�liť nes�hlasn� stanovisko, spoločnosť mohla navrhn�ť z�počet

dod�vkou okien na školy,
p. Kimerlingov� – navrhla hlasovať najprv o alternat�ve č. 2.

Hlasovanie za alternat�vu č. 2 v predloženom znen�: prezentovan�ch 35, za 31, proti 0, 
zdržali sa 2, nehlasovali 2 - n�vrh bol prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 481

----------
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9. Žiadosť spoločnosti Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s.r.o. o dlhodob� 
pren�jom nebytov�ch priestorov na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave.___________

Prednosta M� zd�vodnil predloženie materi�lu – n�jomn� zmluva konč� 31.12.2009.

P�n Ft�čnik – navrhol prechodn� riešenie, splnomocniť starostu na kr�tkodob� 
predĺženie zmluvy.

Diskusia:
p. Hrdlička - komisia SMM odporučila prenajať zvl�šť priestory pre MRK a zvl�šť 

priestory pre služby na 10 rokov a uzatvoriť osobitn� zmluvy,
p. Kov�č – upozornil na voľn� priestory na Haanovej 10,
p. Čapčekov� - postupovať v zmysle z�kona aj v pr�pade osobitn�ho zreteľa, vyhl�siť 

verejn� s�ťaž,
p. Kimerlingov� – navrhla nepredlžovať n�jom, uzatvoriť nov� zmluvu za 

komerčn�ch podmienok,
p. Kov�č, faktick� pozn�mka – ak� je v�ška n�jomn�ho v s�časnosti?
p. Miškanin - v�ška n�jomn�ho je uveden� na strane 3 a to 32,96 €/m�, vych�dza zo 

z�sad, je komerčn�.

N�vrhov� komisia dostala n�vrh na zmenu od poslanca Hrdličku:

Miestne zastupiteľstvo konštatuje, že predĺženie n�jmu zmluvy o pren�jme 
nebytov�ho priestoru na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave doterajšiemu n�jomcovi 
spoločnosti M.R.K. agency, spol. s r.o. so s�dlom na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave 
na obdobie od 1.1.2010 do 30.4.2010 je pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa podľa 
� 9a) odseku 9 p�smena c/ z�kona č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov. V�ška n�jomn�ho za 
prenaj�man� predmet n�jmu je stanoven� v sume 7986 €/rok (240 586,- Sk/rok). 
Dodatok k zmluve bude n�jomcom podp�san� do 31.12.2009 v opačnom pr�pade toto 
uznesenie strat� platnosť.

Hlasovanie: prezentovan�ch 34, za 27, proti 1, zdržal sa 0, nehlasovali 6 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 482

----------

10. N�vrh na vybudovanie parkoviska na Markovej ul. 5.

Materi�l bol stiahnut� z rokovania.
----------

11. N�vrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 4389 z 29. 9.2009 (e-aukcie)._______________________

Materi�l uviedol Ing. Miškanin – ide o pokračovanie prerušen�ho rokovania
z 24.11.2009.
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Diskusia
p. Novota – na z�klade diskusie s EKO-f�rom navrhuje schv�liť kombin�ciu internej 

a externej formy obstar�vania (nadlimitn� extern� firma a podprahov� robiť 
interne),

p. Kov�č – s�hlas� s bodom b/, v bode c/ žiada vyčleniť prostriedky na zak�penie časovo 
neobmedzenej licencie, stanoviť z�sady, kontroln� mechanizmy 
zastupiteľstva,

p. Ft�čnik – v s�vislosti so schv�len�m rozpočtu je potrebn� zapracovať presun peňaz�
z Rezervn�ho fondu na tento �čel, nie krytie z �veru,

p. Čapčekov� – trv� na postupe podľa z�kona o verejnom obstar�van�,
p. Ft�čnik - nie je dobre všetko externe, najlepšie je kombin�cia obidvoch a pod 

dohľadom komisie, preruš� sa proces verejn�ho obstar�vania do 15.12.,
p. Kov�č – vyzval p. Novotu na predloženie argumentov v prospech externej spoločnosti, 

do v�beru firmy sa bude rozhodovať ob�lkovou formou, nech sa obozn�mia 
s č�slami p. P�toprstej.

N�vrhov� komisia dostala n�vrh zmeny uznesenia od p. Novotu:
1. v časti b/ navrhovan�ho uznesenia sa vyp�šťa „podprahov�ch z�kaziek 

a z�kaziek s n�zkou hodnotou formou.....“
2. dopĺňa nov� bod c) v znen�:

zriaďuje komisiu zložen� zo z�stupcov starostu, z�stupcov poslaneck�ch klubov,
prednostu M�, zamestnanca refer�tu verejn�ho obstar�vania a odbornej 
verejnosti s hlasom poradn�m, ktor� minim�lne raz za 3 mesiace rozhodne, 
ktor� tovary a služby sa na z�klade predpokladan�ho ročn�ho objemu verejn�ch 
obstar�van� bud� realizovať prostredn�ctvom externej spoločnosti, a ktor�
prostredn�ctvom elektronick�ho softv�ru na elektronick� aukcie .

Hlasovanie: prezentovan�ch 35, za 29, proti 0, zdržali sa 4, nehlasovali 2 - n�vrh bol 
prijat�.

Hlasovanie o uznesen� ako celku: prezentovan�ch 35, za 30, proti 0, zdržali sa 3,
nehlasovali 2 - n�vrh bol prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 483

----------

12. N�vrh na ukončenie zmluvy o spolupr�ci s MŠKI Petržalka.______________

Rokovanie k materi�lu viedol p. starosta - ide o pokračovanie prerušen�ho rokovania 
z 24.11.2009.

N�vrhov� komisia dostala pozmeňuj�ci n�vrh poslanca Radosu:
MZ schvaľuje ukončenie zmluvy o spolupr�ci č. 216/2008 s MŠKI Petržalka 
dohodou s v�nimkou časti t�kaj�cej sa doby o bud�cej prev�dzke are�lu v čl. 3.

Hlasovanie: prezentovan�ch 34, za 26, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 7 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 484

----------



11

13. N�vrh na dokončenie revitaliz�cie školsk�ho are�lu na ZŠ Budat�nska ul. č. 61.

Pokračovanie prerušen�ho rokovania z 24.11.2009.

Starosta, p. Ft�čnik - stiahol z n�vrhu uznesenia časť A, komisia dohliadne na 
ukončenie revitaliz�cie, bud�cim prev�dzkovateľom ost�va MŠKI.

Diskusia:
p. Radosa - či m� mestsk� časť z�ložn� pr�vo na pozemky Artmedie, Vienna Gate.

N�vrhov� komisia dala hlasovať o n�vrhu uznesenia bez bodu a).
Hlasovanie: prezentovan�ch 28, za 19, proti 0 zdržali sa 2, nehlasovali 7 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 485

----------

14. N�vrh zmluvy medzi samospr�vou XI obvodu hlavn�ho mesta Budapest -
�jbuda a mestskou časťou Bratislava-Petržalka o vz�jomnom partnerstve
a spolupr�ci._ ___________________________________________________

Starosta Ft�čnik uviedol materi�l - d�vody s� uveden� v materi�li, požiadal o podporu.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: prezentovan�ch 34, za 29, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 5 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 486

----------

15. Spr�va z tematickej kontroly vedenia evidencie majetku v rozpočtovej 
organiz�cii Stredisko soci�lnych služieb Petržalka Mlynarovičova č. 23, 
Bratislava.___________________________________________________________

Materi�l uviedol p Fiala, miestny kontrol�r.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: prezentovan�ch 33, za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 487

----------
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16. Spr�va z kontroly pokladničnej hotovosti a cen�n v pokladnici oddelenia 
vn�tornej spr�vy a informatiky Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-
Petržalka.___________________________________________________________

Materi�l uviedol p Fiala, miestny kontrol�r.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: prezentovan�ch 33, za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 488

----------

17. N�vrh pl�nu kontrolnej činnosti miestneho kontrol�ra mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na obdobie I. polroka 2010.__________________________

Materi�l uviedol p Fiala, miestny kontrol�r.

Diskusia:
p. Mikus - navrhuje do pl�nu kontrolnej činnosti zaradiť kontrolu dot�ci� nad 33 tis. 

€ (1. mil. Sk) za rok 2009 do term�nu 31.3.2010,
p. Janota - navrhol vykonať kontrolu agendy bytov�ho,
p. Radosa - podal dva n�vrhy na doplnenie kontrolnej činnosti:

1. kontrolu použitia prostriedkov na �hradu z�v�zkov Bytov�ho podniku,
2. kontrolu v SSŠ ohľadom rekonštrukcie šk�l,
- vypustiť z pl�nu činnosti kontrolu v KZP,

p. Fiala – akceptoval predložen� n�vrhy.

N�vrhov� komisia dostala n�vrhy na zmenu uznesenia:
1. p. Mikus: 
Doplniť pl�n kontrolnej činnosti o kontrolu dot�ci� nad 33 000 € do 31.3.2010 za rok
2009.
Hlasovanie: prezentovan�ch 34, za 32, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2 - n�vrh bol 
prijat�.

2. p. Janota:
Doplniť: „vykonať kontrolu agendy bytov�ho oddelenia t�kaj�cu sa najm� žiadost� 
o obnovenie n�jmu bytov, predĺženia doby n�jmu bytov a zmeny n�jmu bytov za roky 
2008 a 2009.“
Hlasovanie: prezentovan�ch 34, za 21, proti 1, zdržali sa 9, nehlasovali 3- n�vrh bol 
prijat�.

3. p. Radosa:
- kontrola v BP Petržalka, s.r.o. ohľadom použitia prostriedkov poskytnut�ch na 
�hradu z�v�zkov,
- vypustenie kontroly v KZP,
- kontrola v Stredisku služieb škol�m ohľadom rekonštrukcie šk�l a šk�lok.
Hlasovanie: prezentovan�ch 34, za 18, proti 3, zdržali sa 13 - n�vrh bol prijat�.
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Hlasovanie o uznesen� ako celku: prezentovan�ch 34, za 30, proti 0, zdržal sa 1, 
nehlasovali 3 - n�vrh bol prijat�

Z�ver:
Uznesenie č. 489

----------

18. Odpovede na interpel�cie a nov� interpel�cie.__________________________

p. Čapčekov� :
1. interpelovala starostu, text interpel�cie:
Obraciam sa na V�s so žiadosťou od občanov danej lokality ohľadne zabezpečenia 
v�meny dvoch starš�ch p�vodn�ch pr�streškov autobusovej zast�vky č. 93,83,... 
MHD - Dvory v oboch smeroch (nadjazd na Pan�nskej ceste ) z d�vodu, že s� 
poškoden�, ch�baj� v spodnej časti dielce a s� neestetick� (poškoden� n�termi, 
kresbami, �navou materi�lu a pod.

2. interpelovala starostu, text interpel�cie:
Obraciam sa na V�s na z�klade žiadosti pani Vokounovej z Beňadickej ul., ktor� 
zaregistrovala opravy niektor�ch schod�sk na terase Beňadick� a chcela by vedieť 
nasleduj�cu inform�ciu:
P�tam sa: Bud� sa rekonštruovať aj poškoden� schody a hrdzav� z�bradlie v �seku 
Beňadick� 15/417 v smere podchodu pri b�valom UNE k autobusovej zast�vke?

p. Kr�ž:
- interpeloval prednostu, text interpel�cie:
Oprava a spevnenie chodn�ka pred schodmi Fedinova 1, 3, 5. Nach�dza sa tam 
niekoľko dier a chodn�k je v dezol�tnom stave. 

p. Radosa:
- interpeloval prednostu:
Stav objektu a are�lu ZŠ Sklodowskej, využitie - či tu stavebn� �rad m�že vykonať 
kontrolu, na halde zeminy vyr�stli už  n�letov� stromy,

p. Pavl�k: dve interpel�cie starostu:
1. P�n starosta chcem V�s požiadať o vyžiadanie si stanoviska m. p. Marianum, na 
dve t�my t�kaj�ce sa Cintor�nu Petržalka:

a) T�ma rekonštrukcie:
V čase sviatkov Pamiatka zosnul�ch (pred aj po) bol cintor�n počas 
rekonštrukcie rozbit�, keďže bolo daždivo, ľudia na cintor�ne, ale aj pred 
vchodom chodili v blate a medzi stavebn�mi pracovn�kmi. Mysl�m si, že 
rekonštrukcia prebieha v nie najlepšom čase.
Chcem V�s požiadať o vyžiadanie si stanoviska od m. p. Marianum prečo sa m. 
p. rozhodol uskutočňovať rekonštrukciu v predmetnom čase? Prečo sa to nedialo 
v lete, resp. v septembri a okt�bri t. r.?

b) T�ma vybudovania vchodu zo strany ul. Kaukazsk�. V čase veľk�ch sviatkov na 
cintor�ne je vchod vyťažen� n�vštevn�kmi cintor�na. T�ka sa to hlavne vstupu 
n�vštevn�kov na cintor�n obmedzen�mi parkovac�mi možnosťami pre 
n�vštevn�kov. Preto sa ako ide�lne riešenie jav� vybudovanie ďalšieho vchodu 
zo strany ul. Kaukazsk�. Chcem V�s požiadať o vyžiadanie si stanoviska m. p. 
Marianum k možnosti vybudovania ďalšieho vchodu zo strany Kaukazskej ul.. V 
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pr�pade, ak je možn� realizovať tento z�mer, pros�m o vyžiadanie si finančn�ch 
n�kladov na realiz�ciu schodu zo strany Kaukazskej ul.

2. P�n starosta, chcem V�s požiadať o z�skanie dostupn�ch inform�ci� k objektu 
materskej školy na Vyšehradskej ul. č. 17. Kto je vlastn�kom objektu? Ak� 
z�mery/pl�ny m� vlastn�k s objektom?

p. Mikus: interpel�cia na prednostu text:
Možnosť osadenia lavičiek v počte 5 kusov na Fedinovej ulici 10 až 18 v živom 
centre Petržalky.

p. Kocka: interpel�cia na starostu: text:
V lokalite L�ky 7,8 vlastn� veľk� časť pozemkov s�kromn� spoločnosť Rezerva a.s.. 
Na z�klade vlastn�ctva jej vypl�va povinnosť zabezpečovať �držbu t�chto 
pozemkov. Mestsk� časť v zast�pen� starostu uzavrela so spoločnosťou Rezerva a.s. 
dňa 18.5.2009 dohodu o zabezpečen� �držby zelene v lokalite L�ky 7,8. Z tejto 
dohody vypl�vaj� pre spoločnosť Rezerva a.s. nasledovn� povinnosti �držby zelene 
v lokalite L�ky 7,8.

- 3., 4. a 5. kosba tr�vnikov
- vyhrab�vanie l�stia z tr�vnikov a kr�kov

Pre mestsk� časť vypl�vaj� z tejto dohody nasledovn� povinnosti �držby zelene
v lokalite L�ky 7,8: 

- 1. a 2. kosba tr�vnikov
- vyzbieranie nečist�t anorganick�ho a organick�ho p�vodu z tr�vnat�ch pl�ch

2x do t�ždňa
T�mto upozorňujem, že ani spoločnosť Rezerva a.s., ani mestsk� časť Petržalka 
svoje povinnosti nedodržuj� a o zeleň sa nestaraj�. Z toho d�vodu je lokalita L�ky 
7,8 veľk�m smetiskom. Priklad�m ilustračn� fotografie zo dňa 11. decembra 2009.
Žiadam preto okamžit� n�pravu. Žiadam, aby mestsk� časť okamžite, ešte predt�m, 
ako napadne prv� sneh, zabezpečila vyzbieranie anorganick�ho a organick�ho
odpadu a n�sledne 2x do t�ždňa, aby bol tento odpad zbieran�. Žiadam o inform�ciu,
ak� kroky podnikla mestsk� časť voči spoločnosti Rezerva a.s. z d�vodu nedodržania
vyššie spom�nan�ch povinnost�, resp.- v akom št�diu je spr�vne konanie.

p. Novota:
1. Interpeloval starostu MČ Bratislava-Petržalka :
Na z�klade podnetu občanov b�vaj�cich na Rovniakovej ulici č. 16 si V�s 
dovoľujem interpelovať vo veci procesn�ho postupu riešenia rozkop�vky spoločnosti 
T-Com, ktor� podľa inform�ci� občanov prostredn�ctvom subdod�vky realizovala 
spoločnosť Heizer Optik. Spoločnosť T-Com pri trasovan� svojich rozvodov 
akceptovala požiadavku vlastn�kov bytov�ch a nebytov�ch priestorov na 
Rovniankovej 12-16, ktor� odmietli rozkop�vku v zelenom p�se pri suter�ne objektu 
a umožnili spoločnosti pripojiť optick� k�bel k južn�ho konca domu na 
Rovniankovej 16 s prepojen�m ostatn�ch vchodov cez pivnice. Obojstranne 
ods�hlasen� požiadavka sa stala s�časťou rozhodnutia o umiestnen� stavby.
V rozpore s dohodou a rozhodnut�m dod�vate spoločnosti T-Com. začal 5. novembra 
2009 realizovať rozkop�vku v zelenom p�se, kde prerušil nap�jac� a d�tov� k�bel od 
kontajnerov�ho stojiska a načal okraj predz�hradky na Rovniankovej ul. 16. 
Kontajnerov� stojisko bolo realizovan� v spolupr�ci s MČ, rovnako ako 
predz�hradka v r�mci projektu Petržalsk� okr�šľovacia iniciat�va, č�m prišlo 
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k znehodnoteniu zrevitalizovan�ch v dobrej viere z prostriedkov daňov�ch 
poplatn�kov. Občania z Rovniankovej ulice po zisten� rozkop�vky okamžite 
upozornili mestsk� pol�ciu a miestny �rad. Dod�vateľ pr�c ich �stne upozornil, že 
rozkop�vku mal „dohodnut� so starostom.“ Po tom, ako občania kontaktovali 
miestny �rad vysvitlo, že dod�vateľ rozkop�vky informoval pr�slušn� oddelenie 
�zemn�ho konania a stavebn�ho poriadku o tom, že vlastn�ci so zmenou trasovania 
s�hlasia, čo si však miestny �rad neoveril.
Keďže t�to udalosť priniesla viacero z�važn�ch zisten�, pros�m prostredn�ctvom tejto 
interpel�cie o prešetrenie spr�vnosti procesn�ho postupu pr�slušn�ho oddelenia M�, 
najm� s ohľadom na povoľovanie rozkop�vok v lokalite predzahr�dok podporen�ch 
z projektu Petržalskej skr�šľovacej iniciat�vy a kontroly realiz�cie rozkop�vky podľa 
schv�len�ho rozhodnutia. Rovnako pros�m o inform�ciu, ak� sankcie boli, respekt�ve 
bud� uplatnen� zo strany MČ voči dod�vateľovi spoločnosti T-Com za rozkop�vku 
v rozpore s �zemn�m rozhodnut�m.
Keďže nejde o ojedinel� pr�pad a za posledn� roky prišlo k realiz�cii viacer�ch 
individu�lnych rozkop�vok zo strany telekomunikačn�ch spoločnost�, ktor� sa stretli 
s odporom verejnosti, pros�m tiež o inform�ciu ak� systematick� postup pl�nuje MČ 
uplatniť v pr�pade rozkop�vok v bud�cnosti.

2. Interpeloval prednostu M�, text:
Začiatkom roka 2009 zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schv�lilo koncepciu 
zelen�ch ciest - tzv. greenways pre nemotorov�, predovšetk�m cyklistick� dopravu. 
V r�mci tr�s s prioritnou realiz�ciou sa navrhlo vybudovanie cyklotrasy sp�jaj�cej 
Petržalku s renomovan�m vojensk�m cintor�nom na Kopčianskej ulici a rak�skou 
prihraničnou obcou Kittsee cez Kopčiansku ulicu, respekt�ve Pressburger Strasse. 
Poslanci miestneho zastupiteľstva boli informovan�, že vybudovanie a vyznačenie 
trasy komplikuj� nevysporiadan� pozemky v lokalite doln�ho konca Kopčianskej 
ulice a že na realiz�ciu tejto cyklotrasy bude m�cť MČ pravdepodobne využiť 
prostriedky z programu cezhraničnej spolupr�ce Slovensko - Rak�sko. Keďže 
z hľadiska rozvoja cyklotr�s v Petržalke t�to cesta otv�ra možnosť odbremenenia 
preťaženej cyklotrasy na dunajskej hr�dzi a z�roveň vytv�ra pr�ležitosť napojenia na 
sieť cyklotr�s v spolkovej krajine Burgenland, dovoľujem si V�s požiadať o p�somn� 
vyjadrenie v akej f�ze sa nach�dza realiz�cia tejto cyklotrasy - a to z hľadiska 
projektov�ho, ale aj �zemn�ho a stavebn�ho konania.

p. Škorvanekov�, text:
Na Vyšehradskej ulici pred dvoma t�ždňami cest�ri začali s �pravou cestn�ho 
značenia. Nešlo však o premaľovanie čiar, ale o �plne nov� značenie. Z p�vodnej 
obojsmernej dvojpr�dovej cesty vznikla len jednopr�dov� s odbočovac�m pruhom. 
Probl�m je v tom, že „zmizli“ tie pruhy (po krajoch), ktor� sl�žili obyvateľom 
Vyšehradskej ulice na parkovanie. V s�lade s dopravn�m značen�m. Keďže 
z parkovacieho pruhu sa stal pruh jazdn�, regul�rne vznikla ot�zka obyvateľov, kde 
maj� obyvatelia parkovať. T�to komunik�cia je pravdepodobne v spr�ve Magistr�tu. 
P�n starosta, chcela by som V�s požiadať o inform�ciu, či bol M� BA Petržalka 
požiadan� o stanovisko k nov�mu značeniu a ak� stanovisko k tomu MČ zaujala. 
Podľa mojich inform�ci� nedoch�dzalo na spom�nanom �seku k dopravn�m 
kol�zi�m, ktor� by mohli byť d�vodom na zmenu značenia a nepozn�m ani in� 
racion�lny d�vod, prečo muselo d�jsť k tejto  zmene, ktor� je teraz zm�točn�.
V pr�lohe zasielam aj fotodokument�ciu.
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p. Čapčekov�:
Ako je zabezpečen� objekt LUDUS-u, kontrola a s�časn� stav?
Odpovedal Ing. Miškanin – okolie je upratan�, vykon�vaj� sa pravideln� kontroly zo 

strany m.p. VPS.

p. Šebej, text:
1. Požiadala Petržalka na Šrob�rovo n�mestie podľa uznesenia č. 199/2008 
z 3.6.2008 o financie z fondov E�?
2. Za koľko peňaz� a komu je prenajat� budova s oploten�m pozemkom, ktor� je na 
Šrob�rovom n�mest�?
3. Podľa čl�nku v Petržalsk�ch novin�ch je �zemn� konanie na Vista Tower neplatn� 
(nebol prenos pr�v na tretiu osobu, ktorej bolo vydan�). Preto malo byť zrušen� aj 
�zemn� povolenie. Prečo sa stavebn� konanie len prerušilo, keď malo byť zastaven� 
alebo nanovo začat� �zemn� konanie podľa nov�ho �zemn�ho pl�nu?

----------

19. Rôzne.

p. Min�rik - poslanec NR SR a MsZ, pouk�zal na ch�baj�ce odpadkov� koše pri 
Chorv�tskom ramene,

- pouk�zal na negat�vny dopad v�stavby megakas�na v Jarovciach -
hracie automaty, hazard, kriminalita,

p. Kov�č – upozornil na nesplnen� uznesenie č. 346 z 29.9.2009 vy�čtovanie BP
s.r.o.,

p. Radosa – pri hlasovan� k bodu č. 6 z d�vodu, boli zasunut� hlasovacie kartičky aj 
nepr�tomn�ch poslancov,

p. Petriskov� - poďakovala oddeleniu organizačn�ch vec� za spoľahliv� 
zabezpečovanie materi�lov pre poslancov,

p. Radosa, faktick� pozn�mka - elektronick� hlasovanie pri hlasovan� o VZN - bod 6-
akceptovať skutočn� v�ľu poslancov, hlasovať znovu,

p. Ft�čnik - nebol porušen� rokovac� poriadok MZ, ak sa poslanci dohodn�, bude
nov� hlasovanie, 

p. Pavl�k - DIGI k�ble - ak� je s�časn� stav?
p. Ft�čnik – boli umiestnen� v rozpore so z�konom - v zastavanom �zem� musia 

viesť pod zemou, n�jomn� zmluvu podp�salo mesto, št�tny stavebn� 
dozor vyzval na ich odstr�nenie,

p. Pavl�k – informoval o predbežnom opatren� Okresn�ho s�du Bratislava I, zakazuje 
spoločnosti poskytovať služby v Bratislave a MČ BA-Petržalka,

p. Radosa – podal procedur�lny n�vrh – hlasovať o n�vrhu VZN
Hlasovanie: prezentovan�ch 28, za 13, proti 4, zdržal sa, nehlasoval 1 - n�vrh nebol 
prijat�.

P�n starosta Ft�čnik poďakoval za pr�cu v roku 2009, na zastupiteľstve a komisi�ch, 
zaželal pr�jemn� vianočn� sviatky a ukončil rokovanie miestneho zastupiteľstva.
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K z�pisnici z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 15. decembra 2009:

____________________________ _________________________
Doc. RNDr. Milan Ft�čnik, CSc. Ing. Mari�n Miškanin, PhD.

starosta prednosta

Overovatelia z�pisu: _________________________
Marianna Sabadošov�

_________________________
PhDr. František Šebej

Zap�sala: _________________________
Helena Čiern�kov�


