Miestny €rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Zƒpisnica
z rokovania 38. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka konan…ho dňa 7. apr‡la 2010.
Pr‡tomn‡: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnen‡: pp. Hrdlička, Drag‚ň.
Neospravedlnen‡: p. Szab„.
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…šaniaschopnŠ počtom
pr†tomn‡ch poslancov 36, čo predstavuje 90 %. Počet poslancov sa v rokovacej sieni
priebežne menil.
Nƒvrhy na zmeny programu rokovania:
- p. Košina - podal n…vrh na stiahnutie bodu č. 9 z rokovania, z d‹vodu doplnenia
o novŠ skutočnosti navrhuje tento bod prerokovať na bud‚com MZ,
p.- Guttman - navrhuje zmenu n…zvu bodu č. 2 na N…vrh na riešenie BPP, s.r.o. p‹vodn‡ n…zov nevyjadruje predmet riešenia, prijatŠ autoremed‚rou ,
- p. Plšekov… – nes‚hlas† s n…vrhom p. Košinu, navrhla nesťahovať bod č. 9
z rokovania, je dostatočne rozdiskutovan‡,
- v bode r‹zne sa prihl…sila na vyst‚penie p. Holl…, z…stupkyňa OZ Kaspian.
Hlasovanie o n€vrhu p. Košinu: za 15, proti 13, zdržali sa hlasovania 3 - n€vrh nebol
prijatƒ.
Starosta, p. Ft…čnik navrhol doplniť do bodu r‹zne - N…vrh na ‚pravu rozpočtu na rok
2010 : l. MFK Petržalka,
2. Festival Komorn… gitara 2010.
Hlasovanie za upravenƒ program rokovania: za 35, proti 0, zdržal sa 0, - program bol
prijatƒ.
Voľba nƒvrhovej komisie:
Do n…vrhovej komisie boli navrhnut†: p. Ľubica Škorvanekov…,
p. Mariana Bakerov…,
p. Karol Nitransk‡.
Hlasovanie: za 31, proti 0, zdržali sa 2 - n€vrhov€ komisia bola schv€len€.
Voľba overovateľov zƒpisu:
Za overovateľov z…pisu boli zvolen†: p. Eugen Lexmann,
p. Miloslav Košina.
Hlasovanie za overovateľov z€pisu: za 33, proti 0, zdržal sa 0 - n€vrh bol prijatƒ.
–––––

1. Kontrola plnenia uznesen‡ Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka splatn‰ch k 28.2.2010.______________________________________
Hlasovalo sa bez ‚vodnŠho slova a bez diskusie.
Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržal sa 0 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 530.
---------2. Nƒvrh na riešenie pohľadƒvky BPP, s.r.o. voči mestskej časti BratislavaPetržalka___________________________________________________________
•vodnŠ slovo predniesol p. Miškanin - materi…l vysvetľuje sp‹sob platenia
spr…vcom – mesiac vopred, preto doch…dza k sklzu, riešiť z programu 9.1.1
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržal sa 0 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 531.
---------3. Nƒvrh koncepcie racionalizƒcie školsk‰ch jedƒln‡.
Prednosta p. Miškanin uviedol materi…l - cieľom je efektivita, zv‡šenie počtu
stravn†kov a kvality stravy.
Diskusia:
p. Kimerlingov… - podala n…vrh na doplnenie ukladacej časti uznesenia o prijatie
opatren† na zn†ženie energetickej n…ročnosti a zv‡šenie kvality
pr†pravy stravy,
p. Plšekov… - pochv…lila materi…l, na MR bol vysloven‡ nes‚hlas s kombin…ciou
spoločnŠho stravovania žiakov a d‹chodcov v škol…ch, navrhla v bode
2A doplniť ... v pr†pade z…ujmu zabezpečiť stravovanie....,
p. Ft…čnik - n…vrh na vylepšenie sa zapracuje autoremed‚rou,
p. Mikus - vid† ešte rezervy, očak…val hodnotenie efektivity využ†vania jed…ln†,
v rokoch 2008/2009 sa zn†žil počet stravn†kov a došlo k n…rastu
zamestnancov,
p. Guttman - negat†vny trend v počtoch stravn†kov z radov žiakov, navrhuje
vykonať prieskum u det† a rodičov,
p. Radosa – do bodu 1 uznesenia doplniť zv‡šenie efektivity z radov žiakov
a n…sledne spracovať informačn‡ materi…l o plnen† konkrŠtnych
opatren† (MZ v j‚li 2010),
p. Pol…kov… - reakcia k norm…m - doln… hranica efektivity nie je stanoven…, nie sme
na najvyššej hranici v počte pracovn†kov, ide aj o doplnkovŠ
stravovanie (mliečny a ovocn‡ program),
p. Mikus – požiadal do tabuliek zapracovať aj roky 2005 – 2008,
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Nƒvrhovƒ komisia dostala dva nƒvrhy na zmenu uznesenia:
1. p. Kimerlingov€ :
Doplniť do uznesenia MZ: „uklad€ do bodu 1B. prijať opatrenia na zvƒšenie
efektivity ŠJ z hľadiska energetick‡ho, hygienick‡ho a kvalitatˆvneho pri prˆprave
stravy“.
Hlasovanie: za 25, proti 2, zdržal sa hlasovania 8 – n€vrh bol prijatƒ.
2. p. Mikus:
„Doplniť tabuľkovŠ časť aj o roky 2005 až 2007 do informatˆvneho materi€lu.“
Hlasovanie: za 9 - n€vrh nebol prijatƒ.
Hlasovanie za materi€l ako celok: za 33, proti 0 , zdržal sa 1 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 532.
---------4. Nƒvrh Dodatku č. 2 Zƒsad hospodƒrenia s bytmi v mestskej časti BratislavaPetržalka._________________________________________________________
Materi…l uviedol p. prednosta Miškanin - n…jomca mus† uhradiť n…jomnŠ - materi…l
pojedn…va o tom, kto je opr…vnen‡ a kto nie je opr…vnen‡ už†vať byt.
Diskusia:
p. Kimerlingov… - n…vrh: v čl. 5 odsek 1 - služobn‡ byt prideliť na dobu určit‚
jeden rok a predlžovať dobu n…jmu ročne, cel‚ agendu okolo bytov
nech spracov…va bytovŠ oddelenie (čl. 9 ods. 2),
p. Guttman - d‹ležit… je formul…cia v n…jomnej zmluve, povinnosť n…jomcu
ozn…miť ukončenie pracovnŠho pomeru,
p. Brath - z…sada hospod…renia s bytmi nie je celkom jasn…, objasniť v čl. 3 body
2,3 použitie slova „primerane“,
p. Podolayov…, ved‚ca bytovŠho odd. - podmienky musia byť splnenŠ kumulat†vne,
primerane je uvedenŠ podľa VZN mesta Bratislavy, takto to maj‚
formulovanŠ, toto sme prevzali aj my, všetky p†smen… bodu 1 musia
byť splnenŠ.
Nƒvrhovƒ komisia: dostala nƒvrh zmeny uznesenia p. Kimerlingovej:
„Čl€nok 1 Dodatku č. 2 čl. 5 ods. (1) služobn‡ byty na dobu určitŠ 1 rok
a každoročne predlžovať.
AutoremedŠrou bola prijat€ zmena čl€nku 9 odsek (2) oddelenie bytov‡ vedie
celŠ agendu služobnƒch bytov. ... ostatn‡ sa vypustˆ.“
Hlasovanie: za 22, proti 1, zdržali sa 8 - n€vrh bol prijatƒ.
Hlasovanie o uznesen† ako celku: za 34, proti 0, zdržali sa hlasovania 2 - n€vrh
bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 533.
---------3

5. Nƒvrh všeobecn‰ch podmienok obchodn‰ch verejn‰ch s€ťaž‡ na prevod
vlastn‡ctva nehnuteľn…ho majetku hlavn…ho mesta SR Bratislavy zveren…ho
do sprƒvy mestskej časti Bratislava-Petržalka____________________________
Materi…l uviedol prednosta p. Miškanin.
Diskusia:
p. Guttman - navrhuje zmenu materi…lu, aby sa net‡kal len majetku mesta, ale aj
majetku MČ,
p. Ft…čnik – do bodu A doplňuje autoremed‚rou aj vlastn‡ majetok,
p. Rusnok - 29.3. prerokovan‡ materi…l na komisii podnikateľskej - odpor‚ča
materi…l schv…liť,
p. Čapčekov… - ot…zka na pr…vne oddelenie, či sa m‹že prik…zať zloženie z…bezpeky
alebo plat† aj bankov… z…ruka? V z…kone o verejnom obstar…van† m‹že
byť aj t…to forma.
p. Kov…č – navrhol doplniť bod č. 7 - komisiu ktor… otv…ra ob…lky, schvaľuje MZ,
p. Miškanin - pripomienku Guttmana akceptuje, k pripomienke p. Čapčekovej - my
sme rozhodli o finančnej z…bezpeke
p. Ft…čnik - k bodu 7: aj zloženie komisie schv…li MZ, na meste prist‚pili
k dobrovoľnej dražbe,
Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržali sa hlasovania 3 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 534.
---------6. Nƒvrh na prenƒjom časti nebytov…ho priestoru na Ambroseho č. 6, Bratislava
pre klubov€ činnosť det‡ a mlƒdeže.____________________________________
Materi…l uviedol prednosta p. Miškanin.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovit‡ hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiakov…
za
02. Ľudov†t August†n
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
ospravedlnen‡
09. Ľubica Škorvanekov…
za
10. Ľudmila Farkašovsk…
za
11. Dušan Figel
za
12. Peter Guttman
za
13. Ľudov†t Han…k
za
14. Peter Hrdlička
ospravedlnen‡
15. Stanislav Janota
ospravedlnen‡
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16. Viera Kimerlingov…
17. Juraj Kocka
18. Tibor K„sa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kov…č
21. Juraj Kr†ž
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 Pavl†k
30. Alexandra Petriskov…
31. Iveta Plšekov…
32. Michal Radosa
33. Jiř† Rusnok
34. Mariana Sabadošov…
35. Anna Sotn†kov…
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
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Hlasovanie: za 36, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 535.
---------7. Nƒvrh možnost‡ odpredaja nebytov‰ch priestorov (garƒžov‰ch stƒt‡) na
Gercenovej ul. č. 8 Bratislava._________________________________________
Materi…l uviedol p. Miškanin.
Diskusia:
p. Radosa - odporučil prist‚piť k v‡povedi až po ukončen† v‡berovŠho konania,
p. Guttman - gar…žovŠ st…tia bud‚ ako pred…vanŠ, ako stavba?
Odpoveď: - ako nebytov‡ priestor,
p. Plšekov… – odporučila zmeniť b) – ukončenie n…jmu až po ‚spešnej verejnej
s‚ťaži,
p. Košina – koľk† z doterajš†ch n…jomcov prejavili z…ujem o k‚pu?
p. Miškanin – všetci boli listom osloven† o prejavenie z…ujmu,
p. Ft…čnik – teraz ide o to, že mestsk… časť chce odpredať majetok,
p. Guttman - dve gar…žovŠ st…tia m… aj naša organiz…cia, čo s nimi?
p. Miškanin - ak naše podniky chc‚, pon‚kneme im st…tie v našich priestoroch.
Hlasovanie: za 31, proti 0, zdržal sa 1 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
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Uznesenie č. 536.
---------8. Žiadosť o zn‡ženie ceny nƒjmu za časť budovy b‰valej ZŠ na Vlasteneckom
nƒm. č. 1, Bratislava.______________________________________________
Materi…l uviedol prednosta M• p. Miškanin.
Diskusia:
p. Ft…čnik – upozornil, že v‡ška pl…novan‡ch invest†ci† je vyššia ako zn†ženie
n…jmu, d… sa o tom uvažovať
p. Nitransk‡ – znaleck‡ posudok nie je dobr‡, ch‡baj‚ podrobnosti,
p. Plšekov… – oprava statickej chyby je v kompetencii vlastn†ka, ‚rad by mal na toto
vyčleniť prostriedky,
N…vrh uznesenia: a) neschvaľuje zn†ženie ceny n…jmu,
b) uklad… M• riešiť problŠm statickej chyby,
p. Belohorec - finančn… komisia nes‚hlas† so zmenou n…jmu, v‡padok pr†jmov o
25.000 €, už teraz je v‡padok na dani z pr†jmov fyzick‡ch os‹b, podľa
čl. 5 odseku 3 zmluvy nie je n…rok na peniaze od MČ,
p. Košina – navrhol, aby mestsk… časť objednala znaleck‡ posudok s položkov‡m
rozpočtom, potom to bude MZ riešiť,
p. Kubička – zo zmluvy vypl‡va, že už†vateľ je povinn‡ udržiavať budovu,
p. Radosa - statick… porucha nie je sp‹soben… stavebnou ‚pravou, s‚kromn…
umeleck… škola už uhradila časť n…kladov,
p. Kov…č –vlani poslanci schvaľovali n…jomnŠ na 20 rokov, nepovedali nič o chybe,
p. Košina - statick… porucha je na dilat…cii medzi školou pre sluchovo postihnutŠ
deti a umeleckou školou, povinnosťou vlastn†ka je starať sa, porucha by
sa mala odstr…niť ešte v tomto obdob†,
p. Zavarč†kov… - riaditeľka školy, poslanci hlasovan†m optickou v—čšinou vyjadrili
s‚hlas s vyst‚pen†m
- ohľadom statiky p†sala viacero listov, zaplatili už za viacero
posudkov, priv†ta n…vrhy, investuj‚ do budovy (v‡mena okien, dver†)
pozvala poslancov na poslaneck‡ prieskum,
p. Guttman, FP - potreba urgentnŠho riešenia, s‚hlas† s p. Košinom, kto je za
neriešenie stavu od r. 2002 zodpovedn‡?
p. Ft…čnik - my sme zodpovedn† ako vlastn†k, len sme nemali dostatok financi†, tak
sme to neriešili, veľkŠ opravy vlastn†k, malŠ opravy n…jomca, budeme
sa t‡m zaoberať v j‚ni,
p. Miškanin - vlastn†kom je hlavnŠ mesto, spravujeme tento majetok,
Nƒvrhovƒ komisia prijala 2 nƒvrhy na zmenu uznesenia:
1. p.Plšekov€:
„b) MZ uklad€ MŽ riešiť probl‡m statickej chyby na budove bƒvalej ZŠ na
Vlasteneckom n€mestˆ 1
Termˆn: jŠn 2010“.
Hlasovanie: za 29, proti 0, zdržali sa 7 - n€vrh bol prijatƒ.
2. p. Košina:
MČ zabezpečˆ obstaranie položkov‡ho rozpočtu na zabezpečenie odstr€nenia
statickej poruchy do doby 2 mesiacov, aby sa urƒchlilo rozhodovanie o odstr€nenˆ
statickej poruchy a rozpočtov‡ho riešenia MČ alebo n€jomcu.
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Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 29 - n€vrh nebol prijatƒ.
Hlasovanie o uznesen† ako celku za 3, proti 0, zdržali sa 5 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 537
---------9. Nƒvrh na predĺženie doby nƒjmu časti budovy b‰valej ZŠ na Vlasteneckom
nƒm. č.1 pre žiadateľa Štefan Ba - PROSET._____________________________
Prednosta M• uviedol materi…l.
p. Ft…čnik doplnil uznesenie MR - pren…jom do roku 2012.
Diskusia:
p. Plšekov… – klub odpor‚ča zos‚ladiť dobu n…jmu s vonkajš†m pren…jmom do roku
2012, v lete sa tu konaj‚ letnŠ pobyty pre deti, už bež† prihlasovanie
det† na pr…zdniny, cena je primeran…, je ťažko odhadn‚ť v‡voj cien
po roku 2012 – dala n…vrh na zmenu uznesenia,
p. Han…k - podal n…vrh na prerušenie rokovania tohto bodu,
p. Ft…čnik - v tomto objekte s‚ traja n…jomcovia, každ‡ ma svoju predstavu o jeho
využit†,
p. Kimerlingov… – upozornila na hygienickŠ požiadavky pre ZŠI, mus† sa prihliadať
k potreb…m pranie, žehlenie, sušenie. P. Zavarč†kov… sa tiež
dlhodobo zauj†ma o tieto priestory, ktorŠ chce využiť na jed…leň,
mohli by sme †sť formou verejnej s‚ťaže po 2 rokoch.
p. Radosa - nebytovŠ priestory s‚visia s pren…jmom, s‚ťaž v roku 2012 d…
odpoveď, nech konkurencia rozhodne o cene,
Dve z…stupkyne verejnosti prejavili z…ujem o vyst‚penie - poslanci optickou
v—čšinou dali s‚hlas na ich vyst‚penie,
p. Ren…ta Žitn… - z…stupkyňa rodičov umeleckej školy, t…to škola nem… z…robkov‚
činnosť ako p…n Ba, čo sa t‡ka statiky škola by už nemala existovať,
prečo potom p…n Ba m… prenajatŠ priestory? Školu navštevuj‚ aj
chorŠ deti, nemaj‚ možnosť stravovania sa,
p. Ft…čnik- m…me aj školu na diŠtne stravovanie,
p. Mihalov… - m… syna na tejto škole, je faktom, že deti na tejto škole nemaj‚
možnosť stravovania sa, napriek tomu p…n Ba nevyuž†va dielne vo
vedľajš†ch priestoroch, žiada o pochopenie pre deti a rodičov
a možnosť poskytnutia stravovania na tejto škole, v p‹vodn‡ch
priestoroch na to určen‡ch,
p. Plšekov… - poslanci s‚ tu pre všetk‡ch občanov, ako pre škol…kov, tak aj pre
klientov p…na Ba, odpor‚ča využiť spoločne priestory jed…lne so
ZŠI, pre chorŠ det† je tu možnosť stravovania, toto prerokovať so
zriaďovateľom školy z 250 det† chod† na stravu len 80,
p. Košina - priestory boli skolaudovanŠ ako jed…leň, preto sa maj‚ tak aj využ†vať,
vyzval starostu a MZ, aby sa našlo riešenie ešte v tomto volebnom
obdob†,
p. Ft…čnik – dal verejn‡ pr†sľub, že sa v septembri t‡m budeme zaoberať.
Nƒvrhovƒ komisia dostala dva nƒvrhy:
1. p. Plšekov€:
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„MZ schvaľuje predĺženie n€jmu nebytovƒch priestorov o celkovej vƒmere 173,75
m• pre žiadateľa Štefan Ba PRO SET na dobu 2 rokov do 31.12.2012 za cenu
10,13€/m•/rok ...“
Hlasovanie: za 26, proti 0 , zdržali sa 9, - n€vrh bol prijatƒ.
2. p. Košina:
„a) do konca febru€ra 2010 pripraviť a prerokovať zmluvnŠ zmenu o znˆženˆ
o cca 200 m• pre z€zemie PRO SET z celkovej vƒmery vyše 700 m• ZŠ intern€tnu
a priestory jed€lne (173,75 m• pre strednŠ školu animovanej tvorby, pre zaistenie
prev€dzky v zmysle školskƒch a hygienickƒch predpisov, v určenƒch jed€lenskƒch
priestorov,
b)zmluvu na pren€jom ukončiť do budŠceho septembra 2011 s PRO SET“.
Hlasovanie: za 9, proti 0 , zdržali sa 26 - n€vrh nebol prijatƒ.
Hlasovanie: za 26, proti 0 , zdržali sa 9, - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 538
---------p. Ft…čnik prerušil rokovanie vyhl…sil prest…vku do 12.00 hodiny.
---------10. Nƒvrh na prenƒjom pozemkov, parc. č. 5418/4, 5418/6 pre spoločnosť
P&LKW HOLDING s.r.o., Šustekova 37, Bratislava_____________________.
Materi…l uviedol p. Miškanin, špecifik…cia pozemkov v d‹vodovej spr…ve,
spoločnosť je vlastn†kom budovy chce si prenajať okolit‡ pozemok na schv…lenie
je potrebn… 3/5 v—čšina hlasov,
Diskusia:
p. Belohorec - k materi…lu stanovisko finančnej komisie, n…vrh na predaj za
jednotn‚ cenu,
Nƒvrhovƒ komisia dostala pozmeňuj€ci nƒvrh poslanca p. Belohorca:
1a/ pren€jom pozemkov za jednotnŠ cenu 10,13 €/m•/rok v bode č. 1 pˆsm. a
Hlasovanie: za 21, proti 5 , zdržali sa 4, - n€vrh bol prijatƒ.
Menovit‡ hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiakov…
02. Ľudov†t August†n
03. Mariana Bakerov…
04. Michal Belohorec
05. Anton Brath
06. Miloš Čamb…l
07. Andrea Čapčekov…
08. Mari…n Drag‚ň
09. Ľubica Škorvanekov…
10. Ľudmila Farkašovsk…
11. Dušan Figel
12. Peter Guttman
13. Ľudov†t Han…k

za
za
za
za
za
za
za
ospravedlnen‡
za
za
za
zdržal sa
za
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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 Kr†ž
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 Pavl†k
30. Alexandra Petriskov…
31. Iveta Plšekov…
32. Michal Radosa
33. Jiř† Rusnok
34. Mariana Sabadošov…
35. Anna Sotn†kov…
36. Peter Stach
37. Jozef Szab„
38. František Šebej
39. Anton Šmotl…k
40. Tom…š Weissensteiner

ospravedlnen‡
ospravedlnen‡
za
za
za
za
za
za
za
ospravedlnen…
za
zdržal sa
za
za
za
za
za
za
za
zdržala sa
za
za
za
proti
za

Hlasovanie: za 28, proti 1, zdržali sa hlasovania 4 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 539
---------11. Žiadosť spoločnosti Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s r.o. o dlhodob‰
prenƒjom nebytov‰ch priestorov na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave._____
Prednosta, p. Miškanin uviedol materi…l.
Diskusia:
p. Lexmann – predložil n…vrh zmeny uznesenia v druhej časti - uzavrieť zmluvu
zvl…šť pre M.R.K a zvl…šť pre kadern†ctvo,
p. Plšekov… – objasniť rozdiel medzi var. A a var. B, je tu osobitn‡ zreteľ,
podporiť variant B (rieši noviny aj kadern†ctvo),
p. Čapčekov… - ani jeden nie je osobitn‡ zreteľ, s‚ to komerčnŠ služby, z…kon
o majetku obc† hovor†, ak nepodnik… je osobitn‡ zreteľ,
- na vyd…vanie periodika mus† byť vyp†sanŠ verejnŠ obstar…vanie,
p. Kov…č – ide o verejnoprospešnŠ služby - inform…cia verejnosti, n…jomnŠ je
komerčnŠ, nie zv‡hodnenŠ,
p. Ft…čnik, FP – z…kon nešpecifikuje osobitn‡ zreteľ,
p. August†n - podporil variant B,
p. Lexmann, FP - variant B vyhovuje, no treba uviesť aj cenu,
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p. Radosa - z…kon nešpecifikuje pr†pad osobitnŠho zreteľa, nezab‚dať na miestne
špecifik…, nejde o rozpor so z…konom o majetku obc†, treba brať
ohľad aj na už vynaloženŠ finančnŠ prostriedky na predmet n…jmu,
p. Lexmann - je ochotn‡ stiahnuť svoj n…vrh, ak bude jasn‡ term†n predĺženia,
p. Belanov… - poslanci optickou v—čšinou s‚hlasili s jej vyst‚pen†m,
- poslanci mali možnosť pozrieť si priestory, je problŠm stavebnŠho
rozčlenenia, nezar…baj‚ na pren…jme, pet†cia mlad‡ch kadern†čiek za
zachovanie kadern†ctva, alternat†va B vyhovuje aj im,
p. Plšekov… - spresniť variant B doplňuje cenu 3.979,30 €/rok,
p. Brath, FP: 1. uzavretie zml‚v samostatne, 2. predĺženie doby n…jmu.
Návrhová komisia dostala dva návrhy uznesenia
1. p. Plšekov€:
„Hlasovať o variante B pre každ‡ho n€jomcu cena 3977,32 € za rok.
Dopĺňa: MR AGENCY - prˆpad osobitn‡ho zreteľa pre vyd€vanie novˆn
a Kadernˆctvo z d“vodu už vynaloženƒch n€kladov na Špravu a zveľadenie
priestorov.“
Hlasovanie: za 28, proti 0, zdržal sa 5 - n€vrh bol prijatƒ.
2. p. Lexmann:
„MZ MČ Bratislav-Petržalka konštatuje, že n€jom nebytov‡ho priestoru na
Rovniankovej 4 V Bratislave doterajšiemu n€jomcovi, spoločnosti M.R.K. agency
so sˆdlom na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave je prˆpadom hodnƒm osobitn‡ho
zreteľa podľa ” 9a odseku 9 pˆsmeno c) z€kona č. 258/2009 Z. z., ktorƒm sa menˆ
a dopĺňa z€kon č. 138/1991 Zb. o majetku obcˆ v znenˆ neskoršˆch predpisov
z d“vodu vyd€vania miestnych novˆn a schvaľuje pren€jom nebytov‡ho priestoru
na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave doterajšiemu n€jomcovi, spoločnosti
Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s.r.o. so sˆdlom na Rovniankovej ul. 4
v Bratislave o celkovej vƒmere 242,28 m• na obdobie od 1.5.2010 do 30.4.2011.
Vƒška n€jomn‡ho za prenajˆmanƒ predmet je 9.645,17 €/rok. Neoddeliteľnou
sŠčasťou zmluvy bude z€kaz poskytovania alebo využˆvania predmetu n€jmu na
inƒ Ščel.
Zmluva o n€jme bude s n€jomcom podpˆsan€ do 30.4.2010. V opačnom prˆpade
toto uznesenie stratˆ platnosť.
O n€vrhu sa nehlasovalo – predkladateľ ho stiahol.
Menovit‡ hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiakov…
02. Ľudov†t August†n
03. Mariana Bakerov…
04. Michal Belohorec
05. Anton Brath
06. Miloš Čamb…l
07. Andrea Čapčekov…
08. Mari…n Drag‚ň
09. Ľubica Škorvanekov…
10. Ľudmila Farkašovsk…
11. Dušan Figel

za
za
za
za
za
za
zdržala sa
ospravedlnen‡
za
za
za
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12. Peter Guttman
13. Ľudov†t 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 Kr†ž
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 Pavl†k
30. Alexandra Petriskov…
31. Iveta Plšekov…
32. Michal Radosa
33. Jiř† Rusnok
34. Mariana Sabadošov…
35. Anna Sotn†kov…
36. Peter Stach
37. Jozef Szab„
38. František Šebej
39. Anton Šmotl…k
40. Tom…š Weissensteiner

za
za
ospravedlnen‡
ospravedlnen‡
za
za
za
zdržal sa
za
zdržal sa
ospravedlnen…
za
za
za
za
za
za
za
za
za
zdržala sa
za
za
za
za
zdržal sa

Hlasovanie: za 28, proti 0, zdržali sa hlasovania 5 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 540.
---------12. Ods€hlasenie projektov‰ch zƒmerov mestskej časti Bratislava-Petržalka –
Integrovan‰ syst…m rozvoja mestsk‰ch oblast‡.__________________________
Materi…l uviedol prednosta p. Miškanin.
Diskusia:
p. Plšekov… – klub SDK•-DS podporil n…vrh a variantoch, na Čapajevovej
zachovať n…jomn‡ ‚čel,
p. Belohorec - Čapajevova - Modr‡ dom, s‚ nutnŠ veľkŠ opravy, vybudovať
vlastnŠ obecnŠ byty,
p. Pavl†k – podporuje z…mer, ak‡ je harmonogram?
p. Miškanin - na z…klade stanoviska MZ pod…vame projektov‡ z…mer na mesto aj
na ministerstvo v‡stavby,
p. Plšekov… – obr…tila sa na poslancov mesta – či maj‚ vedomosť aj o in‡ch
projektoch?
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p. Ft…čnik - s‚ťaž† D‚bravka, NovŠ Mesto, Rača a Karlova Ves - MČ mus† mať
5.000 obyvateľov. MČ mus† navrhn‚ť tri lokality, mesto rozhodne.
Hlasovanie o p‰vodnom n€vrhu uznesenia: za 31, proti 0, zdržali sa 0 - n€vrh bol
prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 541.
---------13. Sprƒva z kontroly vykonanej v Bytovom podniku Petržalka, s. r.o. ohľadom
použitia prostriedkov poskytnut‰ch na €hradu zƒv•zku.________________
•vodnŠ slovo predniesol miestny kontrol„r p. Fiala.
Diskusia:
p. Belohorec – žiadal vysvetliť genŠzu dlhu voči in‡m spr…vcom,
p. Fiala - zmyslom kontroly bolo zistenie, či boli vynaloženŠ prostriedky v s‚lade
so z…konom a tie boli vynaloženŠ spr…vne,
p. Koniar, konateľ BPP - 117 bytov je v spr…ve in‡ch spr…vcov, tu nastal problŠm,
p. Kov…č - zaoberal sa podrobne Bytov‡m podnikom roku 2008, ned… sa
skontrolovať, vzťahy s‚ komplikovanŠ, nevie pos‚diť, či bol dlh
opr…vnen‡ alebo nie, v roku 2009 prešiel BPP na spr…vcovsk‡ poplatok,
od r. 2011 sa predpoklad… zisk,
p. Belohorec - p‡tal sa, či BPP dostal peniaze na ‚hradu dlhu 153.977,64?
p. Koniar - zo 49% prijatŠho n…jomnŠho BPP vykr‡val aj svoje prev…dzkovŠ
n…klady.
Hlasovanie: za 30, proti 0 zdržal sa 0, n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 542
---------14. Odpovede na interpelƒcie a nov… interpelƒcie.
1. p. Čapčekovƒ:
v p†somnej interpel…cii sa obr…tila na starostu so žiadosťou občanov lokality Fedinova,
Ševčenkova s ot…zkou:
1) Vydala MČ Bratislava-Petržalka v tesnej bl†zkosti ul†c Fedinova, Ševčenkova
a v bl†zkosti MŠ povolenie na činnosť kas†nu a stript†zovŠmu baru?
2) Tr…vnat… plocha oproti UPC - Ševčenkova 25-35 bola predan… alebo prenajat… na
parkovanie?
3) ak‡ je s‚časn‡ stav ohľadom MŠ Fedinova? Nakoľko sa tam ‚dajne sch…dzaj‚
bezdomovci a je tam neporiadok, zasahuje tam často pol†cia na žiadosť obyvateľov.
2. p. Čapčekovƒ - interpelovala starostu:
v p†somnej interpel…cii sa obr…tila na starostu so žiadosťou od občanov lokality
Markova, Fedinova, Andrusovova, BelinskŠho ul. s ot…zkou:
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- Ktor… firma a v ak‡ch intervaloch zabezpečuje pre MČ Bratislava-Petržalka
vypr…zdňovanie odpadkov‡ch košov a dopĺňanie, v‡menu vrec‚šok na psie
exkrementy?
- Kedy bude zabezpečen… n…prava, ako opisuje (viď pr†loha- e- mail)
obyvateľka Petržalky ohľadom odstraňovania ps†ch exkrementov v lokalite ul†c
Markova, Fedinova, Andrusovova, Chorv…tske rameno, BelinskŠho?
- Uvažuje MČ Bratislava-Petržalka so zvyšovan†m počtu odpadkov‡ch košov
pre psie exkrementy?
3. p. Čapčekovƒ - interepelovala starostu:
- Kedy bude vyhl…senŠ VO a realizovan… v‡mena okien na MŠ Turnianskej ulici?
- Ak‡ kľ‚č sa použ†va na prerozdeľovanie finančn‡ch prostriedkov na
jednotlivca/dieťa v MŠ a MČ Bratislava-Petržalka? Napr†klad keď v priemere na
1 dieťa je v každej šk‹lke vzhľadom na počet det† v MŠ veľk‡ finančn‡ rozdiel?
Kto m… viac det† dostane menej v priemere? Ako je to možnŠ? viď tabuľka
Vyhodnotenie finančn‡ch n…kladov na jednotlivŠ MŠ a ŠJ v roku 2009.
- Nie je zo strany MČ Bratislava-Petržalka v t‡chto pr†padoch diskrimin…cia MŠ
s vyšš†m počtom det†
4. p. Gutttman - interpeloval M‘:
Žiadam o zabezpečenie čistoty priestoru pred obchodom Albert na Romanovej
ulici, ide o priestor medzi chodn†kom na hlavnou cestou, kde je v mieste určenom
na zeleň špina.
5. p. Škorvanekovƒ - interpelovala starostu:
V…žen‡ p…n starosta, chcela by som sa informovať, či v okol† Draždiaka boli
opravenŠ odpadkovŠ koše, ktorŠ boli počas zimnŠho obdobia vytrhanŠ a hodenŠ do
samotnŠho Draždiaka. Taktiež by som V…s chcela požiadať, aby ste prediskutovali
s Lesmi možnosť orezu, pr†padne v‡rubu star‡ch spr…chnivel‡ch stromov, ktorŠ
ohrozuj‚ podľa m‹jho n…zoru občanov pri prech…dzkach okolo jazera.
6. p. Čambƒl - interpeloval prednostu M‘:
V…žen‡ p…n prednosta, interpelujem V…s
1. ohľadom havarovanŠho vraku auta, ktorŠ sa zhruba šesť mesiacov nach…dza a
komplikuje vjazd a v‡jazd z parkoviska Šintavsk… pri križovatke Šintavsk…,
Smolenick… sa Budat†nska ul.
2. Ďalej V…s interpelujem kv‹li jam…m a v‡tlkom , ktorŠ vznikli na tom istom
vjazde, ako sa nach…dza už zmienen‡ vrak auta. Žiadam n…pravu v oboch
pr†padoch.
7. p. Kocka - interpeloval prednostu M‘:
Interpelujem V…s v s‚vislosti s konštrukciou, ktor… bola umiestnen… na tr…vniku pri
zast…vke MHD Ľubovnianska - viď priložen… fotografia. Konštrukcia je veľk‡ch
rozmerov, je zaťažen… železničn‡mi bet„nov‡mi blokmi a devastuje verejn‚ zeleň.
Zrejme m… sl‚žiť ako reklamn… plocha pre stavbu na Betliarskej. Pros†m V…s o
odpoveď, kto požiadal o umiestnenie tejto konštrukcie a na ak‡ ‚čel. Taktiež kto,
na z…klade čoho a kedy vydal s‚hlas s umiestnen†m tejto konštrukcie.
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15. R’zne:
15A. Nƒvrh na €pravu rozpočtu: na rok 2010
Materi…l uviedol a zd‹vodnil starosta.
Diskusia:
p. Belohorec - prečo znovu zvyšovať rozpočet v programe za gitaru keď sme ju
raz už neschv…lili?
p. Čapčekov… - bude MFK nov‡ subjekt - prečo peniaze cez MČ? Prečo ich
sponzor ned… klubu priamo?
p. Plšekov… - z…stupcovia MFK ju informovali, je to v z…ujme prehľadnosti
použit‡ch prostriedkov, ak sa sponzor n…jde, musia sa financie
vy‚čtovať,
p. Kov…č, FP – odporučil vyčleniť peniaze na medzin…rodn‡ gitarov‡ koncert
z fondu komisie kult‚ry a ml…deže
p. Ft…čnik - k futbalu, MČ podporuje ml…dež, s‚ mest… ktorŠ d…vaj‚ 230.000 € pre
športov‚ činnosť.
Hlasovanie: za 26, proti 0, zdržal sa 2 - n€vrh bol prijatƒ.
Zƒver:
Uznesenie č. 543.
---------p. Guttman - objasniť stav situ…cie na Betliarskej ul.,
p. Ft…čnik - 15.4.2010 o 18.00 hodine bude stretnutie s obyvateľmi,
p. Radosa – ne‚spešnŠ ponukovŠ konanie na priestory na Haanovej ul., vr…tiť sa
k nemu, zn†žiť ceny za pren…jom priestorov, podmienky diktuje
n…jomca nie prenaj†mateľ,
p. Kov…č - SlobodnŠ f„rum + Občianski kandid…ti sa spojili, Občiansky klub už
neexistuje – obr…til sa na p. Mikusa, aby povedal pod ak‡m n…zvom
teraz p‹sobia v MZ,
p. Luk…ček - podal stručn‚ inform…ciu o v‡voji pr†jmov MČ Bratislava-Petržalka,
k 30.3.2010, opatrenia: uvoľňovať dot…cie až po m…ji 2010, finančnŠ
prostriedky uvoľniť až po prerokovan† vo finančnej komisii, prednostnŠ
zabezpečovanie ‚loh vypl‡vaj‚cich obci zo z…kona,
Z. Holl…, OZ Kaspian – informovala o činnosti združenia, terŠnnej pr…ci v lokalite
skateparku, ktor‡ spravuj‚ a o pripravovanej medzin…rodnej s‚ťaži
bikerov 14.4.2010.
p. Ft…čnik - informoval o ohrozenej sez„ne na k‚palisku Matador, nemaj‚ financie potreba 20.000 € na prev…dzku a 10.000 € na opravy, STARZ m…
sk‚senosti - chc‚ podklady, aby sa vedeli rozhodn‚ť.
- pozval pr†tomn‡ch na oslavy oslobodenia Bratislavy, 12.4.2010
o 13,30 hod. vo vojenskom bunkri na Kopčianskej ul. bude otvorenie
historickej knižnice.
---------Zƒver:
Po vyčerpan† bodov programu starosta, p. Ft…čnik poďakoval za ‚časť a za
rozhodnutia a ukončil zasadnutie.
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K zƒpisnici z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 7. apr‡la 2010

____________________________
Doc. RNDr. Milan Ftƒčnik, CSc.
starosta

_________________________
Ing. Mariƒn Miškanin, PhD.
prednosta

Overovatelia zƒpisu: _________________________
RNDr. Eugen Lexmann

_________________________
Ing. Miloslav Košina

Zap‡sala:

_________________________
Helena Čiern‡kovƒ
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