Miestny €rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Zƒpisnica
z rokovania 37. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka konan…ho dňa 9. marca 2010.
Pr‡tomn‡: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnen‡: pp. Ľubica Škorvanekov„, Karol Nitransk…,
Neospravedlnen‡: p. Tom„š Weissenteiner.
Počet poslancov sa v rokovacej sieni priebežne menil.
Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie otvoril p. Milan Ft„čnik, starosta mestskej časti. Privˆtal
prˆtomn…ch, hostˆ, ako aj občanov a skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je
uzn„šaniaschopn‰ počtom prˆtomn…ch poslancov 35, čo predstavuje 87,5 %.
Nƒvrh na vypustenie bodov programu rokovania:
Starosta stiahol z programu rokovania body:
bod č. 13 pozv„nky: N„vrh na dlhodob… pren„jom stavieb - parkoviska a spevnen…ch
plŠch pre žiadateľa SLOV-MATIC na dobu 30 rokov,
bod č.15 pozv„nky: N„vrh na kapit„lov‹ ‹časť mestskej časti Bratislava-Petržalka na
spoločnosti pre rozvoj riešenia eGovernmentu pre samospr„vy.
Nƒvrh na zƒmenu a doplnenie bodov rokovania:
- p. Drag€ň: presun bodu č. 8 ako bod č. 1 rokovania z dˆvodu veľkej €časti
občanov k tomuto bodu rokovania.
- p. Plšekovƒ: namiesto vypusten…ho bodu č. 13 zaradiť bod 22A Zƒstava pre
Tibet.
Hlasovanie za upraven€ program rokovania: za 35, proti 0, zdržal sa 0, - program bol
prijat€.
Voľba nƒvrhovej komisie:
Do n„vrhovej komisie boli navrhnutˆ: p. Juraj Kocka,
p. Miloš Čambƒl,
p. Tibor KŒsa.
Hlasovanie: za 37, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrhov‚ komisia bola schv‚len‚.
Voľba volebnej komisie: na n„vrh starostu boli členovia n„vrhovej komisie zvolenˆ aj
ako členovia volebnej komisie.
Hlasovanie za volebnƒ komisiu: za 37, proti 0, zdržali sa 0 - volebn‚ komisia bola
schv‚len‚.
Voľba overovateľov zƒpisu:
Za overovateľov z„pisu boli zvolenˆ: p. Juraj Kr‡ž
p. Viera Palkovƒ
Hlasovanie za overovateľov z‚pisu: za 35, proti 0, zdržali sa 2 - n‚vrh bol prijat€.
----------

1. Stanovisko k Urbanistickej št€dii polyfunkčn…ho centra v MČ BratislavaPetržalka a v MČ Bratislava-Jarovce.___________________________________
Materi„l uviedla Ing. arch. Kordošov„, tento n„vrh bol predložen… občanom na
verejnom stretnutˆ 15.1.2010 v Technopole, bol prerokovan… v komisii, ktor„
neodporučila ods‹hlasiť urbanistick‹ št‹diu, MR odporučila zobrať na vedomie a
žiada doplniť o sociologick‹ a ekologick‹ št‹diu a teraz sa predklad„ na MZ.
p. Ft„čnik - n„vrh o uznesenia je v troch alternatˆvach:
1. MZ s‹hlasˆ s urbanistickou št‹diou,
2. MZ nes‹hlasˆ s urbanistickou št‹diou,
3. v zmysle stanoviska MR - zobrať na vedomie, doplniť o ekologick‹
a sociologick‹ št‹diu.
Diskusia:
p. Augustˆn - nikdy sa nečelilo tak‰muto probl‰mu sofistikovane ukryt‰mu za
športov… komplex, m„me preťažen‰ cesty, ned„ sa to riešiť bez
nov‰ho mosta, ohrozen„ bažantnica, realiz„cia objektu nem„
charakter pridanej hodnoty, absentuje tu mor„lka, bezpečnosť, bude
hlasovať proti,
p. Ft„čnik - informoval z‹častnen…ch občanov o rokovacom poriadku, dostan‹
časov… limit na vyst‹penie 3 min‹ty,
p. Kimerlingov„ - št‹dia je podklad na zmenu ‹zemn‰ho pl„nu, firma TriGranit
k‹pila pozemky a teraz ich mŠže využiť len čiastočne, žiada kolegov
odmietnuť z dŠvodu znehodnotenia ‹zemia, dopadu na bažantnicu
ako jedin… ‹zemn… barokov… krajinn… ‹tvar. Pouk„zala na ‹čelov‹
zmenu z„kona o hazardn…ch hr„ch, znˆžila sa daň na 8%. Navrhuje
nov‰ uznesenie: odmietnuť št‹diu a neodpor‹ča v nej ďalej
pokračovať,
p. Dyttertov„, n„mestnˆčka prim„tora - citovala stanovisko mesta, vyjadrenie
n„mestnˆka prim„tora p. Korčeka: urbanistick„ št‹dia je spracovan„
v rozpore s ‹zemn…m pl„nom mesta, vn„ša sem aktivity, ktor‰ s‹
v rozpore s ekologickou rovnov„hou, zachovania kult‹rnohistorick…ch hodnŠt, mesto preto nes‹hlasˆ s pokračovanˆm,
v decembri 2009 MsZ hlavn‰ho mesta odmietlo tento projekt, je
v rozpore s trendom E• - obmedzenie počtu kasˆn,
p. Šebej - ako psychol•g pouk„zal na nebezpečenstvo hr„čskej z„vislosti, nevidˆ
dŠvod na s‹hlas s touto št‹diou,
p. Radosa - je proti, d„va prednosť znalostnej ekonomike, vie si predstaviť v tejto
lokalite stavby rešpektuj‹ce prechod mesta a dediny. S kasˆnom m„
negatˆvnu sk‹senosť, žil v takom meste, apeloval na v…chovu
investora,
p. Novota – dopad UŠ na n„rodn‹ kult‹rnu pamiatku - bažantnicu v Jarovciach, je
ekvivalentom Sadu Janka Kr„ľa, treba riešiť probl‰my na
Kopčianskej, Čapajevovej, pouk„zal na ‹stupky št„tu investorovi,
odmietnuť kasˆno,
p. Farkašovsk„ - čo sa stane ak MZ nepodporˆ št‹diu, zastavˆme pl„ny investora?
p. Luck„ - 5 mil. n„vštevnˆkov bude mať negatˆvny dopad na Petržalku, zmenˆ život
v Bratislave, dokonca na celom Slovensku, zhoršila by sa
bezpečnosť, zv…šila kriminalita, upozornila na št‹die o gamblerstve,
zv…šen‰ v…davky na odstr„nenie negatˆvnych javov a riešenia
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probl‰mov z tejto činnosti. P„n Z„szl•s priznal finančn‰ krytie len na
kasˆno, na in‰ peniaze nie s‹, podala n„vrh na menovit‰ hlasovanie,
p. Janota – sk‹senosti z pr„ce n„mestnˆka prim„tora, dopady gamblerstva - hr„čska
z„vislosť, str„ca pr„cu, a končˆ ako krimin„lnik, bezdomovec,
p. Belohorec - ‹zemie troch krajˆn bez hr„čskej tradˆcie, investˆcia mŠže byť
prˆnosom pre dan‰ ‹zemie
- postoj št„tu – nov… z„kon o hazardn…ch hr„ch, nie je jednoznačn…
ani postoj hlavn‰ho mesta k automatom v reštauračn…ch
zariadeniach, (viď herňa na Ševčenkovej ul.), odporučil hľadať
ďalšie investˆcie v tomto priestore,
p. Pavlˆk – pouk„zal na rozpory projektu – r…chla reakcia parlamentu prijatˆm
z„kona, rozpor s ‹zemn…m pl„nom, komplik„cia dopravn…ch
vzťahov, negatˆvny postoj občanov, stavba v urbanizovanom
‹zemˆ, rozpor so z„ujmom rak‹skych obcˆ a miest, rozpor so
životn…m prostredˆm – treba jednoznačne odmietnuť projekt,
p. Ft„čnik - dal hlasovať o možnosti vyst‹penia občanov - optick„ v“čšina
poslancov bola za vyst‹penie občanov
p. Ter‰zia Lincov„ - Petičn… v…bor občanov - na internete sa touto t‰mou zaoberaj‹
občania v celej SR, (88.000 podpisov pod petˆciu).. Iniciatˆvu začali
22.12.2009, pokračuj‹ v zbieranˆ hlasov, s‹ rodinne orientovanˆ.
p. Martin Dilong - pŠsobil v slovenskej diplomacii, aj v Slovinsku chcel investor
toto postaviť, tak‰to zariadenie nie je v žiadnom hlavnom meste,
argumenty: organizovan… zločin, pranie špinav…ch peňazˆ, ‹nik
kvalifikovan…ch mozgov, kasˆno americk‰ho typu, je pre cel‹
popul„ciu aby prišli o majetok, n„klady na odstr„nenie bud‹ platiť
všetci obyvatelia SR a zisk vo veľkej miere majiteľom, prˆtomnˆ s‹
svedomˆm Bratislavy aj cel‰ho obyvateľstva SR, žiada nes‹hlasiť,
aby sa nepokračovalo vo v…stavbe pre ľudˆ čo maj‹ veľa peňazˆ, aby
ich poslanci nepodporili schv„lenˆm legislatˆvy,
Vladimˆr S‰kely, pracovnˆk Geografick‰ho ‹stavu SAV - projekt je v rozpore
s rozvojom SR, ide o št‹diu bez pridanej hodnoty, investˆcia znižuje
hodnotu bratislavsk‰ho regi•nu. v Rusku tak‰ho projekty umiestňuj‹
do nezaľudnenej oblasti,
T„ňa Mikušov„, poslankyňa MsZ – projekt je nebezpečn…, skr…va hr„čstvo za
z„bavu, odmietnuť,
p. Martin Pavlˆk, obyvateľ Strečnianskej ulice - p…tal sa, ako sa dostal investor
k pozemku, do bud‹cnosti zv„žiť predaj obecn…ch pozemkov,
v Rak‹sku dok„zali zastaviť nechcen‰ stavby na z„klade protestov
obyvateľov,
p. Pavol Chvojka, analytik – št‹die v USA s‹ financovan‰ kasˆnami, st‹pla
kriminalita o 800 %, kr„deže, zn„silnenia, v New Jersey 97%
gamblerstva sa financuje z kr„dežˆ, odmieta to a prosˆ aj poslancov
toto neschv„liť,
p. Igor Tarič, b…val… člen SNS – nes‹hlasˆ s činmi vl„dy, odmietnuť,
p. Dorota Šimekov„ - bola vo v“zenˆ za svoje presvedčenie, ‹lohou politiky m„ byť
presadzovanie univerz„lnych princˆpov v živote spoločnosti,
nepripustiť ‹padok mravov,
p. Z„szl•s, z„stupca investora spoločnosti TriGranit - dodržiava z„kony tejto krajiny,
toto je multifunkčn… objekt, s kongresov…m centrom, vodn…m svetom
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hygienicky bezchybn…m, ofici„lne nezaregistrovali žiadne protesty
z Rak‹ska, maj‹ 28 kladn…ch stanovˆsk, pripravuje sa enviroment„lna
št‹dia, apeloval nerozhodovať sa pod tlakom v„šnˆ, zaevidoval 88.000
hlasov proti,
p. Michal S„dovsk…, pracovnˆk IT - kasˆno pre všetk…ch je omyl, ako aj akvapark pre
mamičky s deťmi, najprv sa postavˆ kasˆno, potom ostatn‰ - na
Aquapark je však potrebn‰ urobiť najprv vrt, gamblerstvo je najťažšia
z„vislosť, nech sa poslanci vyjadria proti,
p. Petriskov„ - št‹die v Pensylv„nii hovoria proti,
p. Lexmann – ide o zisk zˆskan… nemor„lnym spŠsobom, apeloval na p. Z„szl•sa na
zv„ženie svojich činov,
p. H‹ska, poslanec MsZ – 20 tis. m2 (kapacita herne) nie je občianska vybavenosť,
pouk„zal na aglomeračn‹ silu ‹zemia, zariadenie zasahuje časť
Rak‹ska, Maďarska aj Moravy a 1/3 Slovenska – zˆskať vyjadrenia od
nich, podľa stavebn‰ho z„kona zariadenia kasˆn spadaj‹ pod hazard,
nie pod z„bavn‰ zariadenia - kasˆno nie je prˆpustn‰,
p. Kordošov„ – št‹dia je ‹zemnopl„novacˆ podklad, nie je z„v“zn„, sl‹ži na overenie
‹zemia,
p. Ft„čnik - Aupark je na ‹zemˆ Petržalky, denn„ n„vštevnosť je 30.000 ľudˆ, čo je
ročne 10 mili•nov n„vštevnˆkov,
p. Kocka - ako zvolenˆ z„stupcovia občanov sa poslanci musia riadiť nielen z„konom,
ale aj n„zorom občanov a ten je jasn… – odmietnuť v…stavbu,
p. Gutttman - z„ležˆ mu aj na prˆtomnosti, nielen na bud‹cnosti, hazardn‰ hry sa mŠžu
prev„dzkovať všade, pre udelenie licencie na t‹to činnosť však musˆ
byť s‹hlas obce, pri zmene •P ešte nemusˆ byť kasˆno, požaduje
aquapark,
p. Kimerlingov„ - p. Gutttman sa m„ obr„tiť na NR SR - obmedziť hazard, nie na
obce,
p. Kov„č - pozornosť treba upriamiť na postup po prijatˆ stanoviska, starosta sa musˆ
riadiť pri prenesenom v…kone št„tnej spr„vy z„konom, v ktorom je
m„lo priestoru pre komun„lne rozhodovanie, k p. Farkašovskej - n„zor
verejnosti sa musˆ brať do ‹vahy, najlepšie by bolo miestne
referendum,
p. Šmotl„k - čo bude po realiz„cii stavby, už teraz je stav zl…,
p. Bakerov„ - reakcia na p. Z„szl•sa, nie je probl‰m dodržať z„kony, ak s‹ šit‰ na
mieru, v tomto komplexe mať kongresov‰ centrum je blam„žou,
aquapark z peňazˆ mamičiek sa nezaplatˆ,
p. Brath - kam smeruješ Slovensko? keď ot„zky mor„lky n„m nič nehovoria len
peniaze, ide o soci„lne ožobračovanie občanov,
p. Hrdlička – ide o najv…znamnejšiu diskusiu za 20 rokov, upozornil na to, že boli
predan‰ s‹kromn‰ pozemky, zisťoval n„zor občanov jednoznačne
proti,
p. Plšekov„ - navrhla uskutočnenie prieskumu verejnej mienky v Petržalke
a Bratislave na t‰mu UŠ Metropolis,
- mesto predajom pozemkov postavilo poslancov do ‹lohy štatistov,
p. Lexmann, FP - kto bude financovať sociologick‹ št‹diu?
Odpoveď: investor .
p. Kocka, FP – referendum, prieskum verejnej mienky je priestor na vyjadrenie, no
znamen„ ďalšˆ odklad rozhodnutia,
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p. Plšekov„ – prieskum mŠže vykonať investor v spolupr„ci s mestskou časťou,
p. Košina, FP - vyjadriť n„zor referendom v čase konania volieb, variant č. 3 je len
oddialenie probl‰mu, pragmatick… prˆstup,
p. Šebej - na postoj proti nemusˆ byť referendum, stačˆ mu vlastn‰ presvedčenie aby
bol proti,
p. K•sa - tak…to projekt mal už byť podpˆsan… v Bezenye a zrazu je v Petržalke,
p. Ft„čnik - argumenty boli jednostrann‰, filharm•nia m„ tiež z jednej strany kasˆno,
nie všetci id‹ do herne.
Nƒvrhovƒ komisia dostala pozmeňuj€ci nƒvrh p. Kimerlingovej:
„Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Petržalka odmieta urbanistick‚
a neodpor‚ča ďalej v nej pokračovať“.
Hlasovanie: za 25, proti 0, zdržali sa hlasovania 12 - n‚vrh bol prijat€

UŠ

Menovit… hlasovanie podľa čl. 8 ods. 8 Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiakov„
zdržala sa
02. Ľudovˆt Augustˆn
za
03. Mariana Bakerov„
za
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
za
06. Miloš Čamb„l
za
07. Andrea Čapčekov„
zdržala sa
08. Mari„n Drag‹ň
za
09. Ľubica Škorvanekov„
ospravedlnen„
10. Ľudmila Farkašovsk„
zdržala sa
11. Dušan Figel
zdržal sa
12. Peter Guttman
zdržal sa
13. Ľudovˆt Han„k
zdržal sa
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
za
16. Viera Kimerlingov„
za
17. Juraj Kocka
za
18. Tibor K•sa
za
19. Miloslav Košina
zdržal sa
20. Juraj Kov„č
za
21. Juraj Krˆž
za
22. Eugen Lexmann
za
23. M„ria Luck„
za
24. Zuzana Lukačkov„
zdržal sa
25. Tom„š Mikus
zdržal sa
26. Karol Nitransk…
ospravedlnen…
27. Michal Novota
za
28. Viera Palkov„
za
29. Rastislav Pavlˆk
za
30. Alexandra Petriskov„
za
31. Iveta Plšekov„
zdržala sa
32. Michal Radosa
za
33. Jiřˆ Rusnok
za
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34. Mariana Sabadošov„
35. Anna Sotnˆkov„
36. Peter Stach
37. Jozef Szab•
38. František Šebej
39. Anton Šmotl„k
40. Tom„š Weissensteiner

zdržala sa
zdržala sa
za
za
za
neprˆtomn…
neprˆtomn…

Hlasovanie: pr‡tomn€ch 37, za 25, proti 0, zdržal sa 12 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 510
---------2. Voľba zƒstupcov starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Bod rokovania uviedol starosta, p. Ft„čnik - rozsudok Najvyššieho s‹du SR, ktor…
zrušil voľbu dvoch z„stupcov starostu z r. 2006. Navrhol za 1. z„stupcu p. Kov„ča
a za z„stupkyňu starostu p. Kimerlingov‹.
Diskusia:
p. Čapčekov„ – žiadala objasniť, či nebude probl‰m v už podpˆsan…ch
dokumentoch a k ak…m dokumentom d„vali z„stupcovia
stanovisk„, ak‰ boli n„klady na mzdy, či sa preverila potreba
vr„tenia tejto mzdy, ako sa bud‹ podieľať na n„hrade škody?
p. Ft„čnik - z„stupca podpisoval len veci, ktor‰ mŠže z„stupca podpisovať v čase
dovolenky starostu, boli vedenˆ ako zamestnanci, pod„ pˆsomn‰
stanovisko,
p. Paulenov„ - vysvetlila spŠsob tajn‰ho hlasovania.
Prezent„cia: 34 prˆtomn…ch
Vyhl‚senie v€sledkov tajn…ho hlasovania o p. Kimerlingovej: za 28, proti 1, zdržali
sa 4, nehlasoval 1 - pani Kimerlingov‚ bola zvolen‚ za z‚stupkyňu starostu.
Vyhl‚senie v€sledkov tajn…ho hlasovania o p. Kov‚čovi: za 26, proti 1, zdržali sa 4
- p‚n Kov‚č bol zvolen€ za z‚stupcu starostu.
Hlasovanie o voľbe p. Kov‚ča za 1. z‚stupcu starostu – za 32, proti 0, zdržal sa 1 –
p. Juraj Kov‚č bol zvolen€ za prv…ho z‚stupcu starostu.
Hlasovanie o rozsahu pr‚vomoc‡ z‚stupcov starostu: za 33, proti 0, zdržal sa 0 –
n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 511
---------3. Kontrola plnenia uznesen‡ Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka splatnŽch k 31.1.2010.______________________________________
Diskutovalo sa bez ‹vodn‰ho slova.
Diskusia:
p. Drag‹ň - odporučil uznesenie č.152 nezrušiť - predĺžiť termˆn do 31.12.2011,
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p. Čapčekov„ - k uzn. č. 394 - nie je splnen‰, je zmenen‰, tabuľka nekorešponduje
s uznesenˆm, nie s‹ zverejnen‰ všetky dot„cie (pre MŠKI,
Artmediu, MRK, pastoračn‰ centrum), predĺžiť termˆn do konca marca
2010,
p. Guttman - č. 448 vydokladovať IS štandardy, pouk„zal na web str„nku mesta
Martin, predĺžiť termˆn do 31.3.2010,
p. Ft„čnik - autoremed‹rou si osvojuje n„vrh predĺžiť termˆn do 31.3.2010.
Nƒvrhovƒ komisia dostala 2 pozmeňuj€ce nƒvrhy:
1. Čapčekovƒ:
Vzhľadom na nesplnenie uznesenia žiadam o doplnenie ‚dajov v zmysle
uznesenia č. 394/2009. Termˆn 31.3.2010.
Hlasovanie: za 31, proti 0 , zdržal sa 3 - n‚vrh bol prijat€.
2. p. Drag€ň:
Predĺženie termˆnu plnenia uzn. č. 152 o rok.
Hlasovanie: za 31, proti 0 , zdržal sa 2 - n‚vrh bol prijat€.
Hlasovanie o uznesen‡ ako celku: za 33, proti 0 , zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 512
---------4. Nƒvrh na €pravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010.
Materi„l uviedol p. Miškanin, prednosta M• - prehrat… s‹dny spor s firmou
Castor&Pollux, riešenie požiadaviek Bytov‰ho podniku Petržalka, s.r.o.
P„n Ft„čnik - doplnil, zaplatiť teraz istinu , poplatky z omeškania v spl„tkach do
07/2010, podal mimoriadne dovolanie.
Diskusia:
p. Augustˆn, predseda Dozornej rady BPP, s.r.o – vyzval z„stupcu spoločnosti p.
Vavrinčˆka na objasnenie,
p. Kimerlinov„ - ako sa vyvˆjaj‹ prˆjmy z podielov…ch danˆ v porovnanˆ
s rovnak…m obdobˆm roku 2009?
p. Krˆž - navrhuje doplniť vyčlenenie sumy 2500,- € na n„kup lavičiek na Farsk‰ho
č. 14-24 a Fedinovu ul. č. 12-24. z kapitoly 4.1.1 - oprava chodnˆkov,
p. Bakerov„ - podporila p. Krˆža, je to dlhodob„ požiadavka obyvateľov od r. 2008,
p. Belohorec, predseda finančnej komisie – vyjadril nespokojnosť s hospod„renˆm
BP, zv„žiť ďalšˆ postup, spr„vu n„šho majetku si vieme objednať aj
u in…ch spr„vcov,
- k v…mene lavičiek - tieto s‹ potrebn‰ v celej Petržalke, nie je to
syst‰mov‰ riešenie,
p. Košina – informoval o nespokojnosti 120 vlastnˆkov bytov so s‹kromn…m
spr„vcom, chc‹ prejsť pod spr„vu BPP, s.r.o.,
- lavičky je možn‰ doplniť aj bez št‹die,
p. Vavrinčˆk, BPP, s.r.o – upozornil na rozpory v materi„li, pŠvodne sa dohodli na
sume 130 tis. €,
p. Luk„ček – informoval o v…voji dane z prˆjmov fyzick…ch osŠb, nižšˆ o 20%,
prˆjmy maj‹ klesaj‹cu tendenciu, nabiehať začn‹ až od aprˆla 2010,
nie je priestor na hľadanie zdrojov z Rezervn‰ho fondu
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p. Ft„čnik - mesačne sa vyhodnocuje bilancia prˆjmov aj zo škŠl, podklady dost„va
finančn„ komisia, na zasadnutˆ MZ v aprˆli bude predložen…
samostatn… materi„l k položke c/ n„vrhu,
- nes‹hlasˆ s vyčlenenˆm sumy 2500,- € na osadenie lavičiek bez
podkladov,
p. Augustˆn – odporučil neprijať z„ver k bodom b), c) – stiahol n„vrh,
p. Guttman – podal n„vrh uznesenia na vypracovanie anal…zy, ktor„ porovn„
n„klady za spr„vu bytov cestou BPP, s.r.o a cestou in…ch spr„vcov,
p. Ft„čnik - toto sme zisťovali a dva kluby sa vyjadrili, že si nevedia predstaviť
spr„vu našich bytov in…mi spr„vcami
Nƒvrhovƒ komisia dostala dva nƒvrhy na zmenu uznesenia:
l. poslanci Bakerovƒ a Kr‡ž:
„Vyčlenenie sumy 2500 € na nŒkup a osadenie 5 lavičiek pred vchodmi 12 až 24
na Fedinovej ulici a 5 lavičiek vo vn‚trobloku vchodov 14 až 24 na Farsk•ho
ulici, z programu č. 4.1.1. oprava a ‚držba komunikŒciˆ a chodnˆkov, ako nov‚
kapitolu v rŒmci programu bez zvŽšenia“
Hlasovanie: za 17, proti 9, zdržali sa hlasovania 10 - n‚vrh nebol prijat€.
2. poslanec Guttman :
„Vypracovať analŽzu, ktorŒ porovnŒ nŒklady MČ na sprŒvu bytov cestou
Bytov•ho podniku s.r.o. a cestou inŽch sprŒvcov.“
Hlasovanie: za 0 - n‚vrh nebol prijat€.
Hlasovanie o pŠvodnom n‚vrhu uznesenia: za 34, proti 0, zdržali sa - n‚vrh bol
prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 513
---------5. Nƒvrh na odp‡sanie nevymožiteľnŽch pohľadƒvok.
Materi„l uviedol prednosta p. Miškanin.
Diskusia:
p. Augustˆn – upozornil na nečinnosť opr„vnen‰ho, suma je značn„, dať na škodov‹
komisiu.
Hlasovanie: za 31, proti 0, zdržal sa 1 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 514
---------6. Nƒvrh Všeobecne zƒv•zn…ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktorŽm sa men‡ a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach.______________
Materi„l uviedol prednosta p. Miškanin, potreba zos‹ladenia so z„konom.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Prezent‚cia: 31 pr‡tomn€ch
Hlasovanie: za 28, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
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Zƒver: Uznesenie č. 515
---------7. Nƒvrh Všeobecne zƒv•zn…ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktorŽm sa men‡ VZN MČ č. 5/2008 z 19. augusta 2008 o určen‡ vŽšky
pr‡spevku a spˆsobe jeho platby na čiastočn€ €hradu nƒkladov v školƒch
a školskŽch zariadeniach v znen‡ VZN č. 1/2009._________________________
Materi„l uviedol prednosta M•, p. Miškanin.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Prezent‚cia: 31 pr‡tomn€ch
Hlasovanie: za 31, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 516
---------8. Nƒvrh Všeobecne zƒv•zn…ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktorŽm sa vydƒva TrhovŽ poriadok pre pr‡ležitostnŽ trh v tržnici na
Kopčianskej ceste 82, Bratislava._____________________________________
Materi„l uviedol prednosta, p. Miškanin.
V rokovacej s„le bol privan… aj p. Engliš – konateľ.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Prezent‚cia: 30 pr‡tomn€ch.
Hlasovanie: za 30, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 517
---------9. Nƒvrh Dodatku č. 2 Štat€tu Fondu rozvoja bŽvania mestskej časti BratislavaPetržalka._________________________________________________________
Prednosta, p. Miškanin uviedol materi„l.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 30, proti 0 , zdržali sa 0, - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 518
---------10. Nƒvrh Dodatku č. 1 Štat€tu bytu mladej rodiny.______________________
Materi„l uviedla navrhovateľa p. Kimerlingov„ - ‹prava cieľovej sumy sporenia.
Diskusia:
p. Belohorec - čl„nok 3 diskriminuje p„ry žij‹ce ako druh a družka, požaduje, aby
aj ich dom„cnosť tam bola zaraden„,
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p. Novota - nejde o diskrimin„ciu druh a družka nie je rodina, ide o zv…hodnenie
ekonomicky usporiadanej rodiny,
p. Sotnˆkov„ - doplnok v bode 2 čl. 3 aj mlad‰ rodiny, bod 3a doplniť alebo
„rodičov“,
p. Kimerlingov„ - si osvojuje n„vrh p. Sotnˆkovej.
Nƒvrhovƒ komisia dostala nƒvrh uznesenia p. Belohorca:
„Doplniť štat‚t o druha a družky žij‚cich v spoločnej domŒcnosti s maloletŽmi
deťmi.“
Hlasovanie: za 15, proti 16, zdržali sa 2 - n‚vrh nebol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 519
---------11. Koncepcia mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generƒcii
na roky 2010 – 2013._______________________________________________
•vodn‰ slovo predniesol spracovateľ p. Schnűrmacher, refer„t kult‹ry a športu,
koncepcia sa vytv„ra na podnet Eur•pskej komisie.
Diskusia:
p. Radosa – žiadal doplniť termˆn predloženia realizačn‰ho pl„nu,
Ft„čnik - uložiť prednostovi vypracovať realizačn… pl„n do 31.5.2010, na j‹lov‰
MZ bude predložen… poslancom.
Hlasovanie: za 27, proti 0, zdržali sa 0,- n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 520
---------12. Nƒvrh na odpredaj nebytov…ho priestoru - garƒžov…ho stƒtia na Gercenovej
ul. č. 8/G, Bratislava._______________________________________________
Materi„l uviedol prednosta p. Miškanin, ide o majetok mestskej časti.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovit… hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiakov„
neprˆtomn„
02. Ľudovˆt Augustˆn
za
03. Mariana Bakerov„
za
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
za
06. Miloš Čamb„l
za
07. Andrea Čapčekov„
za
08. Mari„n Drag‹ň
za
09. Ľubica Škorvanekov„
ospravedlnen„
10. Ľudmila Farkašovsk„
neprˆtomn„
11. Dušan Figel
neprˆtomn…
12. Peter Guttman
za
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13. Ľudovˆt Han„k
14. Peter Hrdlička
15. Stanislav Janota
16. Viera Kimerlingov„
17. Juraj Kocka
18. Tibor K•sa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kov„č
21. Juraj Krˆž
22. Eugen Lexmann
23. M„ria Luck„
24. Zuzana Lukačkov„
25. Tom„š Mikus
26. Karol Nitransk…
27. Michal Novota
28. Viera Palkov„
29. Rastislav Pavlˆk
30. Alexandra Petriskov„
31. Iveta Plšekov„
32. Michal Radosa
33. Jiřˆ Rusnok
34. Mariana Sabadošov„
35. Anna Sotnˆkov„
36. Peter Stach
37. Jozef Szab•
38. František Šebej
39. Anton Šmotl„k
40. Tom„š Weissensteiner

za
za
za
za
za
za
za
za
neprˆtomn…
neprˆtomn…
za
za
neprˆtomn…
ospravedlnen…
za
ospravedlnen„
za
za
za
za
za
zdržala sa
za
za
za
za
neprˆtomn…
neprˆtomn…

Hlasovanie: za 30, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 521
---------13. Zƒstava pre Tibet.
Materi„l uviedla p. Plšekov„ – poslankyňa, ide o celosvetov‹ aktivitu, upozorňuje
na porušovanie ľudsk…ch pr„v, požaduje vyvesiť z„stavu Tibetu na vyjadrenie
postoja.
Diskusia:
p. Miškanin – upozornil na z„kon o použˆvanˆ št„tnych symbolov, odporučil
vyvesiť vo vestibule,
p. Šebej - navrhol vyvesenie z„stavy pod vlajku mestskej časti,
p. Novota – odporučil doriešiť, aby sa neporušil z„kon.
Hlasovanie: za 33, proti 0 zdržal sa 0, - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 522
----------
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14. Nƒvrh na uzatvorenie nƒjomnej zmluvy pre Združenie BENE, “dern‡cka 26,
Bratislava._______________________________________________________
Rokovanie k materi„lu bolo na n„vrh p. Plšekovej prerušen‰ s t…m, že miestny
‹rad bude rokovať so z„stupcami združenia.
Hlasovanie: za 30, proti 0, zdržal sa 1 - n‚vrh bol prijat€.
---------15. Nƒvrh na kapitƒlov€ €časť mestskej časti Bratislava-Petržalka na spoločnosti
pre rozvoj riešenia eGovernment pre samosprƒvy.______________________
Materi„l bol stiahnut… z rokovania pri schvaľovanˆ programu.
---------16. Ods€hlasenie projektovŽch zƒmerov mestskej časti Bratislava-Petržalka –
Nƒvrh projektu na z‡skanie dotƒci‡ z Ministerstva prƒce, sociƒlnych vec‡
a rodiny SR Stredisko sociƒlnych služieb Petržalka._________________
P„n Miškanin uviedol materi„l – Stredisko soci„lnych služieb, z dot„cie vykon„
zateplenie pl„šťa budovy.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 26, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 523
---------17. Žiadosť Klubu KON-TIKI o odpustenie vrƒtenia prvej splƒtky dotƒcie na
rok 2009._______________________________________________________
Materi„l uviedol prednosta, p. Miškanin - dlžoba je vo v…ške 1693,58, trvať na
vr„tenˆ dot„cie
Diskusia:
p. Drag‹ň - navrhol odklad z dŠvodu dlhodobej pr„ceneschopnosti,
p. Ft„čnik – o vr„tenˆ dot„cie treba rozhodn‹ť hlasovanˆm,
p. Kov„č – ot„zka, či sa odpustenˆm vr„tenia dot„cie neporušˆ z„kon,
p. Belohorec – n„vrh uznesenia na vr„tenie dot„cie.
Nƒvrhovƒ komisia dostala pozmeňuj€ci nƒvrh poslanca p. Belohorca:
„Ak bude vrŒtenŽ dlh vo vŽške 1.693,58 € do 30 dnˆ bude upusten• od
vymŒhania pohľadŒvky vo vŽške 3.070,- €. Termˆn: do 30 dnˆ.“
Hlasovanie: za 26, proti 0, zdržal sa 2 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 524
---------18. Sprƒva z kontroly dotƒci‡ nad 33.000,- € za rok 2009.__________________
P„n Fiala - kontrol•r mestskej časti uviedol materi„l.
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Diskusia:
p. Novota - pripravuje novelu prideľovania dot„ciˆ a zmenu termˆnu vy‹čtovania,
p. Radosa – nejde o porušenia z„sadn‰ho charakteru, aby nedostali dot„ciu
v tomto roku, MR sa bude touto ot„zkou zaoberať, n„vrh zobrať na
vedomie,
p. Čapčekov„ – upozornila na potrebu dopracovať VZN so zapracovanˆm
verejn‰ho obstar„vania.
Hlasovanie: za 29, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 525
---------19. Sprƒva z kontroly vybavovania sťažnost‡ a pet‡ci‡ pr‡slušnŽmi oddeleniami
Miestneho €radu mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie od 1. j€la
2009 do 31. decembra 2009.__________________________________________
P„n Fiala uviedol materi„l.
Diskusia:
p. Košina - pr„vne oddelenie a hovorca by mohli byť garantom na spr„vne
postupy.
Hlasovanie: za 31, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 526
---------20. Zƒsady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprƒvy mestskej časti
Bratislava-Petržalka.___________________________________________
•vodn‰ slovo p. Fiala - v…sledkom je protokol, je to form„lna zmena, kedy ide
o protokol .
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 31, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 527
---------21. Odpovede na interpelƒcie a nov… interpelƒcie.__________________________
p. Kocka
1. k zmluve MČ a Rezerva na ‹držbu zelene v lokalite L‹ky VII a VIII., ako prebieha
spr„vne konanie – stav procesu, v…ška pokuty, n„klady na služby, ako to bude v
r.2010?
2. Osadenie dopravnej značky pri firme SLOV-MATIC a pri škole – jej v…znam,
kontrola
p. Novota:
Interpeluje M•: rozkop„vka cyklotrasy pri čerpacej stanici AGIP – zjednať n„pravu.
p. Radosa:
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1. are„l ZŠ na Sklodowskej – stav, kopy zeminy,
2. osadenie stĺpikov na Poloreck‰ho ul.
3. vlastnˆcke vzťahy k pozemkom na L‹kach 7,8 - ako sa dostala firma Rezerva
k pozemkom?
p. Ft„čnik – pozemky nepatrili mestskej časti, všetka dokument„cia sa nach„dza na
meste, interpeloval prim„tora, zatiaľ nedošla odpoveď.
p. Čapčekov„ interpelovala starostu:
1. Kedy sa začal spor o vlastnˆctvo pozemkov na L‹kach, a prečo o tom mestsk„ časť
neinformovala vlastnˆkov?
2. Čo urobilo vedenie mestskej časti na ochranu vlastnˆkov bytov?
3. Koľko zaplatila mestsk„ časť za ‹držbu pozemkov v lokalite L‹ky 7,8?
4. V akej sume a kedy si mestsk„ časť uplatnila n„roky?
p. Augustˆn – v lokalite Černyševsk‰ho ul. pri TPD sa zhoršila situ„cia s parkovanˆm,
komu patrˆ majetok chodnˆkov a zelene? Je tu fili„lka Tatra banky,
zamestnanci parkuj‹ okolo obytn…ch domov a na zeleni,
p. Belohorec – tak„ ist„ situ„cia je na Belinsk‰ho ulici, zamestnanci firmy Forte plus
parkuj‹ na parkovacˆch miestach pre obyvateľov,
p. Brath - interpeluje starostu: zjednosmernenie ulice a osadenie dopravnej značky na
Fedinovej pri zdravotnom stredisku, ktor‹ zakr…vaj‹ autobusy, pokuty
zo strany mestskej polˆcie – požadoval n„pravu.
---------22. Rˆzne:
p. Belohorec – predniesol n„vrh uznesenia k „vlasteneck‰mu z„konu“, navrhol
požiadať prezidenta, aby z„kon nepodpˆsal
p. Kov„č - čo bude s k‹paliskom Matador v r 2010?
p. Ft„čnik – mestsk„ časť dostala od MŠKI ponuku na prev„dzkovanie k‹paliska ,
p. Čapčekov„, FP - MŠKI si musˆ n„rokovať zaplatenie od dlžnˆka,
p. Ft„čnik – pozval poslancov na Deň učiteľov - oceňovanie učiteľov, dňa 25. 3. 2010
o 15,00 hodine ,
- k materi„lu 22B – prˆprava strat‰gie rozvoja mestsk…ch oblastˆ –
požiadal o vyjadrenie dotknut…ch komisiˆ, bude aj predmetom zasadnutia
MR
- upozornil na N„vrh VZN ku konaniu veľkonočn…ch trhov na Št„tnom
z„vodisku – bude zaslan… poslancom „per rollam“ na schv„lenie,
p. Rusnok – vzhľadom na pozitˆvne sk‹senosti s vianočn…mi trhmi odporučil schv„liť
VZN,
p. Čapčekov„ – upozornila na chyby v pl„ne verejn‰ho obstar„vania mestskej časti,
Petržalsk‰ noviny - nemŠžeme vyhl„siť verejn‹ s‹ťaž na cudzie
periodikum,
- ihrisko na Budatˆnskej – oplotenie nie je zavetren‰ – riešiť.
p. Novota - n„vrh koncepcie ISRMO, malo by sa rokovať aj s komunitn…m partnerom,
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p. Miškanin – informoval o časovej osi: v…zva bude zverejnen„ v marci, verejn„
obchodn„ s‹ťaž na objekt LUDUS-u bola ne‹spešn„, nikto sa
neprihl„sil, potreba s‹činnosti komisiˆ MZ, gestorom projektu je refer„t
štruktur„lnych fondov za ‹časti prednostu a magistr„tu.
p. Guttman – kedy sa bude konať verejn„ diskusia k TEŠ?
p. Ft„čnik - diskusia bude dňa 15.3. 2010 o 17,00 hodine v DK Zrkadlov… h„j.
p. Kocka – pripomenul poslancom, že termˆn odovzdania majetkov…ch priznanˆ za rok
2009 je 31.3.2010.
Nƒvrhovƒ komisia dostala pozmeňuj€ci nƒvrh p. Belohorca:
„MZ žiada prezidenta SR, aby nepodpˆsal zŒkon o vlastenectve. UvedenŽ zŒkon
dehonestuje vlastenectvo vo svojej podstate.“
Hlasovanie: za 20, proti 0, zdržal sa 6 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver: Uznesenie č. 528
---------Zƒver:
Po vyčerpanˆ programu rokovania starosta, p. Ft„čnik poďakoval prˆtomn…m za ‹časť
a ukončil zasadnutie.

Doc. RNDr. Milan Ftƒčnik, CSc.
starosta

Overovatelia zƒpisu:

Ing. Mariƒn Miškanin, PhD.
prednosta

Juraj Kr‡ž
Viera Palkovƒ

Zap‡sala: Helena Čiern‡kovƒ
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