Miestny €rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Zƒpisnica
z rokovania 39. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka konan…ho dňa 4. mƒja 2010.
Pr‡tomn‡: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnen‡: 0
Neospravedlnen‡: 0
Počet poslancov sa v rokovacej sieni priebežne menil.
Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie otvoril p. Milan Ftƒčnik, starosta mestskej časti. Priv„tal
pr„tomn…ch, host„, ako aj občanov a skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je
uznƒšaniaschopn‡ počtom pr„tomn…ch poslancov 35, čo predstavuje 87,5 %.
Nƒvrh na doplnenie bodov programu:
starosta navrhol do bodu Rˆzne zaradiť:
17A. Žiadosť MŠKI o finančn€ podporu pri otvoren‡ a prevƒdzkovan‡ k€paliska
Matador,
17B. Informƒcia o možnom vysporiadan‡ pozemkov pod Petržalsk‹m korzom
s Inchebou, a.s.
- v bode rˆzne sa prihlƒsil na vystŠpenie zƒstupca pet„cie za odťahov‡ parkovisko na
Macharovej ulici
Hlasovanie za upraven€ program rokovania: za 35, proti 0, zdržal sa 0, - program bol
prijat€.
Voľba nƒvrhovej komisie:
Do nƒvrhovej komisie boli navrhnut„: p. Ľudov„t Hanƒk,
p. Michal Novota,
p. Juraj Kocka.
Hlasovanie za n‚vrhovƒ komisiu: za 35, proti 0, zdržali sa 2 - n‚vrhov‚ komisia bola
schv‚len‚.
Voľba overovateľov zƒpisu:
Za overovateľov zƒpisu boli zvolen„: p. Anna Sotn„kovƒ,
p. Viera Palkovƒ.
Hlasovanie za overovateľov z‚pisu: za 35, proti 0, zdržali sa 2 - n‚vrh bol prijat€.
----------

1. Kontrola plnenia uznesen‡ Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka splatn‹ch k 31. 3. 2010.______________________________________
Hlasovalo sa bez Švodn‡ho slova a bez diskusie.
Hlasovanie: za 37, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 544
---------2. Sprƒva o stave kriminality v mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009.
Œvodn‡ slovo predniesla Plk. JUDr. Zuzana Novotnƒ, riaditeľka OR PZ Bratislava
V. Skonštatovala nƒrast trestn…ch činov, ale aj zv…šenie počtu objasnen…ch
trestn…ch činov oproti roku 2008, 1 vražda zostala neobjasnenƒ. Zv…šil sa počet
lŠpežn…ch prepadnut„ z 36 na 72, pokles majetkovej trestnej činnosti - krƒdež„
motorov…ch vozidiel bolo v porovnan„ s predošl…m rokom o 13 menej. Zv…šila sa
ekonomickƒ trestnƒ činnosť l„zingov‡ a Šverov‡ podvody, priestupky poklesli,
dopravn‡ nehody mali mierny nƒrast.
Diskusia:
Spoločnƒ diskusia k bodom 2 a 3 – viď bod 3.
Hlasovanie za ƒstnu inform‚ciu o stave kriminality ako celok: za 26, proti 0, zdržali
sa 11 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 545
---------3. Sprƒva o stave verejn…ho poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka
a činnosti OS MsP Bratislava-Petržalka za rok 2009.______________________
Œvodn‡ slovo predniesol JUDr. Jƒn Hanidžiar, veliteľ Okrskovej stanice MsP,
fluktuƒcia policajtov sa ustƒlila, odchody z dˆvodu alkoholizmu, zavedenie
cyklistick…ch hliadok ušetrilo PHM, na hrƒdzi a Sade Janka Krƒľa je kamerov…
syst‡m - dobr‡ v…sledky, spoluprƒca so štƒtnou pol„ciou je dobrƒ, rezerva
v spoluprƒci s inšpektormi verejn‡ho poriadku. Z„skali ocenenie II. miesto v rƒmci
pol„cie v Bratislave, zaznamenali nƒrast priestupkov o 1/3, Šmerne boli udelen‡ aj
pokuty.
Diskusia: Spoločnƒ za body 2 a 3:
p. Novota - poďakoval obidvom zborom, upozornil na nƒrast počtu ƒut na
cyklistickej trase na hrƒdzi, op…tal sa, či plƒnujŠ kontroly v tejto lokalite?
- upozornil na okolie Auparku, kde sa stretƒva mlƒdež - pož„vanie
alkoholu, ako často sem chodia hliadky?
- „modr… dom“ na Čapajevovej ul. - vlani schvƒlenƒ strƒžna služba,
spolupracujŠ s ňou?
– čo plƒnuje pol„cia na zlepšenie spolužitia s majiteľmi psov –
odstraňovanie v…kalov a kŠpanie psov na Veľkom Draždiaku,
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- nepodceniť prƒcu okrskƒrov, propagačn… materiƒl pre spoločenstvƒ
bytov, cez krajsk… inšpektorƒt dotiahnuť kalibrƒciu semaforov, zl‡
nastavenie spˆsobuje zƒpchy v doprave,
p. Kimerlingovƒ - poďakovala za predložen‡ sprƒvy, op…tala sa na krƒdeže
bankomatov, okrskƒri – vypadla lokalita Dvory - policajti tu neskoro
reagujŠ na podnety, napr. šamp“novanie ƒut na parkoviskƒch, ak‡ je
postavenie Petržalky v rƒmci Bratislavy?
p. Radosa - na p. NovotnŠ: ako postupujŠ pri podvodoch s bytmi, ako chrƒniť skupinu
sociƒlne slabš„ch občanov pred Šžern„kmi,
p. Plšekovƒ - poďakovala p. Hanidžiarovi za p„somnŠ sprƒvu, prečo nebola podanƒ
p„somnƒ sprƒva aj od p. Novotnej?
- na p. Hanidžiara: syst‡m prƒce okrskƒrov v praxi?
p. Pavl„k – Šdajne bol zaznamenan… nƒrast kriminality v prihraničnej oblasti, či sŠ
monitorovan‡ hranice?
- na Kopčiansku ulicu je zƒkaz vjazdu ƒut - prečo?
- krƒdeže motorov…ch vozidiel na s„dlisku Zadunajec,
p. Čapčekovƒ - na obidvoch - v lokalite R”ntgenova, Gercenova 8 je častƒ nočnƒ
trestnƒ činnosť - zv…šenie kontroly v čase 24.00 - 06.00 hodiny,
p. Belohorec – parkovanie autovrakov, mestskƒ pol„cia toto nerieši,
- ako je to so stavebn…m odpadom z prerƒbania bytov? Ako sa bude
strƒžiť čistota v MČ Bratislava-Petržalka?
p. Sotn„kovƒ - otƒzka na pani NovotnŠ - eviduje sa domƒce nƒsilie a ako sa rieši?
p. Šebej - obyvateľom Kapicovej ul. sa zakladajŠ papuče aj na autƒ, ktor‡ neblokujŠ
nikoho, len nemajŠ kde parkovať,
p. Rusnok – ocenil predložen‡ sprƒvy, navrhol doplnenie a zlepšenie spoluprƒce
s inšpektormi verejn‡ho poriadku (oproti Lidlu pri Saleziƒnoch za plotom
je neporiadok, Ovsišťsk‡ nƒmestie - neporiadok po bezdomovcoch,
rozbit‡ odtokov‡ kanƒly na parkovisku),
p. K“sa - vo Švajčiarsku si sledujŠ susedsk‡ sprƒvanie navzƒjom susedia,
p. Hrdlička - Hol„čska 20-30 - špina pred budovou pošty.
p. Novotnƒ - zareagovala na otƒzky:
- nƒrast ƒut na hrƒdzi, hliadky sŠ, je to vecou sprƒvcu hrƒdze, boli vydan‡
povolenia na hausb“ty,
- vykonan‡ razie v Auparku zameran‡ na pož„vanie alkoholu mladistv…mi. Na
obmedzenie v…tržn„ctva v Sade Janka Krƒľa navrhuje urobiť osvetlenie sadu,
t…m by sa zamedzilo negat„vnej činnosti mladistv…ch,
- „modr… dom“ nie v kompetencii PZ,
- bankomaty - sŠkromn… bankov… sektor, toto nestrƒžia,
- za rok 2009 klesajŠca tendencia, stŠpajŠca objasnenosť trestnej činnosti,
- podvody s bytmi, Šžera – vec občianskeho prƒva, toto mus„ riešiť zƒkonodarca,
riešia až exekŠcie, tie im prislŠchajŠ, neriešia občiansko-prƒvne veci,
- po vstupe do schengensk‡ho priestoru nie je možn‡ jednostrann‡
monitorovanie hran„c, sŠ určen‡ zmiešan‡ hliadky,
- garƒže Gercenova a R”ntgenova – probl‡m riešia,
- štatistiky domƒceho nƒsilia sa samostatne nevedŠ, p„somne sa dƒ obrƒtiť na
riaditeľku OR PZ,
- neposkytnutie sprƒvy v p„somnej podobe - vlani bola zneužitƒ.
p. Hanidžiar – odpovede:
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mestskƒ pol„cia nerieši nedostatok parkovac„ch miest, len vykonƒva zƒkon
v pr„pade porušenia – parkovanie je vec mestskej časti, na zƒklade podnetu
občanov na tel. č. 159 sŠ povinn„ zasiahnuť,
Aupark - robia sa spoločn‡ akcie so štƒtnou pol„ciou, 2-člennƒ hliadka, nutn‡ je
mať viac osˆb, najhoršie sŠ sviatky a soboty, civiln‡ hliadky dokumentujŠ
priestor a nƒsledne pol„cia zasahuje,
pre dokumentƒciu priestupkov slŠžia kamery a fotoaparƒt - jeden kvalitn…
fotoaparƒt dostala od MŒ, bez zdokumentovania sa nedƒ zasiahnuť, v noci sa
dƒ fotiť len do vzdialenosti 4 metrov,
okrsky sŠ štyri, do budŠcnosti plƒn rozš„renia, od 1.5.2010 dvaja okrskƒri
v Zrkadlovom hƒji, od 1.6. Ovsište, od 1.7. LŠky, od 1.9. Hƒje,
vraky - 103 vrakov zlikvidovan…ch v roku 2009, probl‡m s odpadom tento sa
aj dovƒža do MČ, nie všetko, čo nemƒ EČV je vrak,

p. Ftƒčnik – 5.5.2010 stretnutie starostu a budŠcich okrskƒrov, vlani boli 4 policajti
pribudne 8 policajtov, budŠ na nich zverejnen‡ telef“nne č„sla
v Petržalsk…ch novinƒch aj s popisom syst‡mu ich prƒce, okrskƒri budŠ
chodiť pešo, alebo na bicykloch, mƒme zƒujem propagovať ich činnosť,
p. Belohorec, FP – žiada riešiť sklƒdku odpadu na Kopčianskej, firma je znƒma,
stromy sŠ zavezen‡, hroz„ ich vyschnutie, sklƒdka je posunutƒ až k bunkru,
kde sme zriadili pobočku knižnice,
p. Novota, FP - reakcia na p. NovotnŠ - podnety na dopravu - pozvať š‡fa KDI na
rokovanie MZ,
p. Plšekovƒ - FP - žiada starostu o vysvetlenie, nerozumie, prečo nie je predloženƒ
p„somnƒ sprƒva o stave kriminality, nevie k tomuto bodu zaujať
stanovisko, nerozumela poznƒmke o zneužit„,
p. Ftƒčnik – sprƒva z r. 2009 nebola určenƒ verejnosti, ale bola umiestnenƒ na
internetovej strƒnke,
p. Brath - do budŠcnosti nezaradiť do rokovania materiƒl bez p„somnej formy,
p. Kovƒč, FP – došlo k prekrŠteniu informƒci„.
Nƒvrhovƒ komisia dostala nƒvrh na zmenu uznesenia:
poslanec p. Novota - doplnenie uznesenia:
„žiada starostu, aby pozval riaditeľa KDI na rokovanie zastupiteľstva MČ
Bratislava-Petržalka.“
Hlasovanie: za 37, proti 0 , zdržal sa hlasovania 0 - n‚vrh bol prijat€.
Hlasovanie za materi‚l č. 3: za 38, proti 0 , zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 546
---------4. Zƒverečn‹ €čet a finančn… usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za
rok 2009.__________________________________________________________
Materiƒl uviedol p. Ftƒčnik - v…padok na dani z pr„jmov fyzick…ch osˆb, dotƒcia od
štƒtu v zƒvere roka, nenaplnil sa pr„jem za predaj majetku mesta, bol prijat… Šver na
v…menu okien v MŠ a ZŠ. Priloženƒ je sprƒva aud„tora, miestny kontrol“r navrhuje
materiƒl schvƒliť.
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Diskusia:
p. Belohorec - finančnƒ komisia odporučila materiƒl schvƒliť,
p. Kimerlingovƒ - doplniť o ch…bajŠce personƒlne informƒcie,
p. Luckƒ – zdˆvodniť vysoko prekročenŠ položku kurzy a seminƒre v m. p. VPS,
p. Kleinert, riaditeľ VPS – potreba preškolenia THP aj robotn„ckych profesi„, zdroje
boli z eur“pskych fondov,
p. DragŠň – kto hradil postrek komƒrov, či MČ zaplatila cel… postrek, alebo mala
časť uhradenŠ mestom?
p. Šaling – mestskƒ časť zaplatila z vlastn…ch zdrojov, nežiadali sme peniaze od
magistrƒtu.
Hlasovanie: za 35, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 547
---------5. Informƒcia o uzatvoren‹ch nƒjomn‹ch zmluvƒch k obecn‹m bytom v mestskej
časti Bratislava-Petržalka za 1. štvrťrok roku 2010._______________________
Starosta uviedol materiƒl – za 1. štvrťrok 2010 bolo pridelen…ch 8 bytov.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 548
---------6. Žiadosť o odpustenie €rokov z omeškania €hrady nƒjomn…ho a plnen‡
poskytovan‹ch s už‡van‡m bytu.______________________________________
Materiƒl uviedla pani Podolayovƒ - vedŠca bytov‡ho oddelenia, pohľadƒvky vznikli
Šmrt„m majiteľa, Šspešne sa vymƒhalo.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 549
---------7. Vyhodnotenie činnosti Bytov…ho podniku Petržalka, s. r. o. za rok 2009.
Materiƒl uviedol konateľ Bytov‡ho podniku Ing. Koniar, probl‡my z roku 2008 boli
riešen‡ v roku 2009 samostatn…mi zmluvami, osobn‡ nƒklady tvoria najv–čšiu časť,
spoplatnen‡ boli nadštandardn‡ služby. Hospodƒrsky v…sledok 116.799 € po
zdanen„ 116.509 €, za rok 2009 vykazujŠ stratu 96.000 €.
Diskusia:
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p. Radosa - nebolo naplnen‡ uznesenie MR z 20.4.2010, nedoplnili č„sla za priamu
a nepriamu sprƒvu obecn…ch bytov, nemali pr„jem z inžinierskej
činnosti, zƒv–zky po splatnosti.
Podƒva nƒvrhy zmeny uznesenia:
1. Nepriamou sprƒvou bytov sa zaoberƒ bytov‡, majetkov‡ aj finančn‡
oddelenie, tiež prednosta - duplicita, dva roky stačili, aby sa zhodnotil
tento stav, nespokojnosť s v…konom nepriamej sprƒvy, z tejto činnosti
je prevƒdzkovƒ strata, s ktorou sa uvažuje pre rok 2010,
2. žiada o vykonanie opatren„, aby Ščtovn… zƒver bol nulov…, ak
spoločnosť nevie zv…šiť svoje pr„jmy, pristŠpiť k zn„ženiu počtu
pracovn„kov – hlasovať o každom nƒvrhu samostatne,
p. Kovƒč – 1. ak sŠ v strate, z čoho platia mzdy?
2. ktorƒ činnosť ťahƒ BPP do straty?
p. Hrdlička - sŠhlas„ s p. Radosom, no materiƒl bol rozdan… pred MZ, neurobiť
predčasn‡ zƒvery,
- nebol predložen… a prijat… biznis plƒn BPP na tento rok,
- zn„ženie o troch zamestnancov porovnať s nƒvrhom p. Radosu, ak…
dopad to bude mať na MŒ – presne vyč„sliť,
p. Kovƒč FP - na začiatku nƒm boli dan‡ nedobr‡ č„sla, dať reƒlne podklady,
p. Hrdlička - materiƒl bez dˆvodovej sprƒvy, je proti em“ciƒm, dozornƒ rada
zasadala k materiƒlu, tento materiƒl navrhuje zobrať len na vedomie,
p…ta sa, či v budŠcnosti budŠ kladn‡ č„sla?
p. August„n - scestn‡ rokovanie, neschvaľovať bez seri“znej dˆvodovej sprƒvy, bez
presn…ch č„sel, je proti em“ciƒm a dojmom, doplniť nƒvrh na finančn‡
usporiadanie, DR zobrala materiƒl ako komentƒr, prečo nedošlo
k vyrovnaniu, postupn… pokles straty BPP, v 1.Q.2010 bol zisk 4.000 €,
p. Radosa, FP - k vypracovan‡mu materiƒlu nebolo predložen‡ žiadne opatrenie, je
mƒj a podnik nemƒ schvƒlen… biznis plƒn, otƒzka na konateľa predložen‡ nereƒlne č„sla. V…sledkom mƒ byť transparentn‡ nakladanie
s majetkom.
p. DragŠň – poukƒzal na klesajŠci trend stratovosti, prepustili 4 zamestnancov
Šspora financi„ 60.000 €.
Od tejto časti prebiehala spoločnƒ diskusia k bodom 7 a 8.
Návrhová komisia prijala 2 návrhy zmeny uznesenia od p. Radosu:
1. „Miestne zastupiteľstvo
- odpor…ča ukončiť zmluvnˆ vzťah s BPP, s.r.o. v časti nepriamej spr‰vy bytov
a nebytovˆch priestorov mestskej časti v termŠne do 1.8.2010,
- uklad‰ prednostovi pripraviť pl‰n prevzatia nehnuteľnostŠ v nepriamej
spr‰ve na miestny …rad do 01.07.2010,
- uklad‰ prednostovi pripraviť pl‰n vˆkonu činnostŠ tˆkaj…cich sa nepriamej
spr‰vy obsahuj…ci kompletnˆ zoznam jednotlivˆch činnostŠ a na ich vˆkon
určenˆch oddelenŠ resp. refer‰tov a proces, resp. postupnosť jednotlivˆch
krokov vˆkonu spr‰vy mestskej časti v termŠne do 01.08.2010.“
Hlasovanie: za 16, proti 15, zdržal sa 3 - n‚vrh nebol prijat€.
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2. „Miestne zastupiteľstvo odpor…ča starostovi ako štatut‰rnemu z‰stupcovi
jedinŒho spoločnŠka BPP, s.r.o. a n‰sledne vedeniu spoločnosti prijať zmeny
pl‰nu činnosti na rok 2010 tak, aby
a) sa znŠžil celkovˆ počet zamestnancov BPP, s.r.o. najmenej o 4 zamestnancov
b) prijali ostatnŒ potrebnŒ opatrenia na znŠženie n‰kladov tak, aby sa
predpokladanŒ celkovŒ vˆnosy zo spr‰vy bytov a nebytovˆch priestorov (bez
doplnkovˆch činnostŠ) predkladanŒ na 373.000 € upravenŒ podľa skutočnej
odmeny za spr‰vu obecnˆch bytov a nebytovˆch priestorov rovnali
predpokladanˆm n‰kladom na spr‰vu bytov a nebytovˆch priestorov pŽvodne predpokladanŒ vo vˆške 471 332 €).
Hlasovanie: za 27, proti 0, zdržali sa 7 - n‚vrh bol prijat€.
Hlasovanie o uznesen† ako celku:, za 27, proti 3, zdržali sa 4 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 550
---------8. Nƒvrh zƒmer sprƒvy obecn‹ch bytov a nebytov‹ch priestorov mestskej časti
Bratislava-Petržalka._______________________________________________
Materiƒl uviedol p. Kovƒč – zƒmer je sprehľadniť Šlohy sprƒvcu. SDKŒ-DS mƒ
snahu zachrƒniť BPP, KDH je proti. Z čoho BPP, s.r.o plat„ mzdy? Zobrať do
Švahy nƒvrh uznesenia predložen… p. Radosom.
Spoločnƒ diskusia bodov 7 a 8:
p. Lexmann – ohradil sa, upozornil na zjednodušenie probl‡mu,
p. Kimerlingovƒ - trendy sŠ dobr‡, p. Kovƒč navrhuje neustƒlu zmenu syst‡mu, už
sŠ načrtnut‡ trendy, prenos prƒce na MŒ bude mať dopad na BPP,
nemˆže sa o tomto rozhodnŠť bez č„siel, je tu dobr… Šmysel p.
Radosu, prednosta podpisuje objednƒvky za Šrad - nie je to prƒca
naviac,
p. Košina – po zƒniku BPP, p.o. prišli o byty, menilo sa podnikateľsk‡ prostredie,
BPP sa s t…m vyrovnal, cel‡ domy prichƒdzajŠ do sprƒvy, to je
zƒsluha MZ aj MŒ, o mechanizme by mal rozhodnŠť procesn… audit,
stabilizovať činnosť BPP ako službu obyvateľom, majŠ dˆveru
a Šctu, neprij„mať riešenie bez č„siel,
p. Plšekovƒ – poslanci chcŠ, aby neboli straty, snaha odľahčiť prƒcu BPP presunom
nepriamej sprƒvy na MŒ, nƒvrh p, Radosu mˆže priniesť reƒlne
Šspechy bez „červen…ch č„siel“,
- na p. Koniara: kedy biznis plƒn uvidia poslanci?
- koľko ľud„ dnes pracuje v BPP, s.r.o.?
p. Radosa - BPP je prostriedok sprƒvy obecn‡ho majetku, nie cieľ, navrhuje zmenu,
p. Belohorec - finančnƒ komisia skonštatovala, že BPP funguje zl…m spˆsobom,
vytvƒra stratu, žiadali nƒklady rozčleniť na priamu sprƒvu, nepriamu
sprƒvu a in‡ činnosti,
p. Kovƒč – informoval, ako to rob„ MČ Bratislava Nov‡ Mesto, bytov‡ oddelenie tu
prevzalo činnosť BPP, majŠ 1/3 obecn…ch bytov, je tam 7 ľud„, na
oddelen„ spravujŠ komplet dva domy,
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p. Rusnok - tabuľka 8 - plƒn nƒkladov - strata, v texte Šspora ako to je sprƒvne? Nie je
predložen… biznis plƒn, mal byť do 7.5.2010,
p. Guttman - realita za BPP - strata, nƒklady prevyšujŠ pr„jmy, prečo starosta ešte
nedal nƒvrh na odvolanie p. Koniara z funkcie?
p. Ftƒčnik - vyjadril sa k diskusii, rozhodnŠť o hospodƒrskom roku 2009, berie na
vedomie činnosť BPP s doplnkami, uvažoval o personƒlnej zmene,
diskutoval s poslancami, kluby boli proti, biznis plƒn bude predložen… do
7.5.2010,
- snaha p. Radosu o vyrovnanie straty, mus„ sa tvoriť aj zisk – bude
Valn‡ zhromaždenie,
- MŒ vypracuje materiƒl - dopady na mestskŠ časť,
p. Koniar - k dnešn‡mu dňu 30.4.2010 danƒ v…poveď štyrom zamestnancom, mzdy
uhrƒdzajŠ z vymožen…ch pohľadƒvok, vysokƒ prƒcnosť so sprƒvou
obecn…ch bytov,
p. Kovƒč - odzneli nepresn‡ č„sla, najviac probl‡mov mƒ BPP so sprƒvou obecn‡ho
majetku, starostlivosť o vnŠtorn‡ zariadenie bytov, poukƒzal na
duplicitn… v…kon (BP, MŒ),
- potreba zmeny pravidiel v dostatočnom predstihu – od 1.8.2010
postupn… prenos nepriamej sprƒvy na MŒ.
Hlasovanie o p‡vodnom n‚vrhu uznesenia: za 16, proti 10, zdržali sa 8 – n‚vrh nebol
prijat€.
---------p. Ftƒčnik - vyhlƒsil prestƒvku do 14.05 hodiny.
---------9. Nƒvrh na prenƒjom nehnuteľnosti - časti pozemku, parc. č. 5908/2 pre
Združenie BENE, Ždern‡cka 26, Bratislava._____________________________
Materiƒl uviedol Ing. Kubička, vedŠci oddelenia nakladania s majetkom.
Diskusia:
p. Plšekovƒ – bola preveriť pozemok, nachƒdzajŠ sa tu unimobunky pre robotn„kov,
prenajať len na dobu 2 rokov – navrhla zmenu uznesenia,
p. Belohorec - cena za 1m˜ je n„zka, prenajať len na dva roky,
p. DragŠň - podƒ doplnok k uzneseniu z komisie SMM – zmluva nezakladƒ prƒvo
v…stavby na prenajatom pozemku,
p. Bakerovƒ - op…tala sa č„m sa riadi sŠčasn… stav a prečo vypadla z odˆvodnenia
charitat„vna činnosť?
p. Kubička - odpoveď na otƒzky osobitn… zreteľ, charita vypadla omylom,
prenƒjom je za pˆvodnŠ cenu,
Nƒvrhovƒ komisia dostala nƒvrhy zmeny uznesenia:
1. p. Plšekovƒ:
„MZ schvaľuje n‰jom časti pozemkov parc. č. 5908/2 o vˆmere 1015 m•
zastavan… plochu pre združenie BENE na dobu 2 rokov od 1.5.2010 do 30.4.2012
za cenu 4,05 €/m• ...)“
Hlasovanie: za 27, proti 0 , zdržali sa 0, - n‚vrh bol prijat€.
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2. p. Drag€ň:
„Z‰ver uznesenia: ... t‰to zmluva nezaklad‰ pr‰vo n‰jomcu na vˆstavbu na
prenajatom pozemku.“
Hlasovanie: za 27, proti 0 , zdržali sa 0, - n‚vrh bol prijat€.
Menovit‰ hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiakovƒ
ospravedlnenƒ
02. Ľudov„t August„n
za
03. Mariana Bakerovƒ
za
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
za
06. Miloš Čambƒl
ospravedlnen…
07. Andrea Čapčekovƒ
za
08. Mariƒn DragŠň
za
09. Ľubica Škorvanekovƒ
za
10. Ľudmila Farkašovskƒ
ospravedlnenƒ
11. Dušan Figel
nepr„tomn…
12. Peter Guttman
za
13. Ľudov„t Hanƒk
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
ospravedlnen…
16. Viera Kimerlingovƒ
za
17. Juraj Kocka
za
18. Tibor K“sa
za
19. Miloslav Košina
nepr„tomn…
20. Juraj Kovƒč
za
21. Juraj Kr„ž
nepr„tomn…
22. Eugen Lexmann
za
23. Mƒria Luckƒ
za
24. Zuzana Lukačkovƒ
za
25. Tomƒš Mikus
nepr„tomn…
26. Karol Nitransk…
ospravedlnen…
27. Michal Novota
za
28. Viera Palkovƒ
za
29. Rastislav Pavl„k
nepr„tomn…
30. Alexandra Petriskovƒ
za
31. Iveta Plšekovƒ
za
32. Michal Radosa
za
33. Jiř„ Rusnok
za
34. Mariana Sabadošovƒ
za
35. Anna Sotn„kovƒ
za
36. Peter Stach
za
37. Jozef Szab“
nepr„tomn…
38. František Šebej
za
39. Anton Šmotlƒk
nepr„tomn…
40. Tomƒš Weissensteiner
nepr„tomn…
Hlasovanie: 3/5 vŠčšinou hlasov za 27, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - n‚vrh bol
prijat€.
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Zƒver:
Uznesenie č. 551
---------10. Žiadosť spoločnosti MILEX PROGRES a.s. o dlhodob‹ prenƒjom nebytov‹ch
priestorov na Beňadickej ul. 13 Bratislava._____________________________
Materiƒl uviedol Ing. Kubička, vedŠci oddelenia nakladania s majetkom,
upozornil, že je pr„tomn… aj zƒstupca spoločnosti.
Diskusia:
p. Čapčekovƒ – nƒzor starostu, či je to pr„pad hodn… osobitn‡ho zreteľa?
Hlasovanie o možnosti vystƒpenia z‚stupcu spoločnosti - poslanci optickou
vŠčšinou odsƒhlasili vystƒpenie.
p. Murƒr, konateľ – predstavil činnosť spoločnosti, v laborat“riƒch pracuje 5
zamestnancov, ide o službu občanom,
p. Plšekovƒ - kto sŠ akcionƒri, v…ška zƒkladn‡ho imania, ročn… obrat spoločnosti,
nƒzor klubu prenƒjom na 15 rokov, nƒvrh prv‡ tri roky rovnak‡
nƒjomn‡, potom za 19,13 €,
p. Murƒr – odpoveď: akcionƒri sŠ z 1. vlny privatizƒcie - 12.990 vlastn„kov akci„,
ročn… obrat je 75 tis. €, v sŠčasnosti cena nepokr…va všetky nƒklady,
sŠhlas„ s prehodnoten„m ceny po 3 rokoch,
p. Rusnok – komisia PČ, preverili si priestory - sŠ opotrebovan‡, neprenajať na 15
rokov, navrhol prenƒjom na 5 rokov za cenu 14,11 €/m2/rok, po tejto
dobe prehodnotiť,
p. Hanƒk – 5 rokov je prijateľnƒ doba,
p. Ftƒčnik – osobitn… zreteľ vyjadria poslanci hlasovan„m.
Nƒvrhovƒ komisia dostala pozmeňuj€ci nƒvrh poslanca p. Rusnoka.
„zmena obdobia pren‰jmu do 31. 08. 2015“.
Hlasovanie: za 26, proti 0 , zdržali sa 4, - n‚vrh bol prijat€.
Menovit‰ hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiakovƒ
ospravedlnenƒ
02. Ľudov„t August„n
za
03. Mariana Bakerovƒ
zdržala sa
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
za
06. Miloš Čambƒl
ospravedlnen…
07. Andrea Čapčekovƒ
zdržal sa
08. Mariƒn DragŠň
za
09. Ľubica Škorvanekovƒ
za
10. Ľudmila Farkašovskƒ
ospravedlnenƒ
11. Dušan Figel
nepr„tomn…
12. Peter Guttman
za
13. Ľudov„t Hanƒk
za
14. Peter Hrdlička
za
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15. Stanislav Janota
16. Viera Kimerlingovƒ
17. Juraj Kocka
18. Tibor K“sa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kovƒč
21. Juraj Kr„ž
22. Eugen Lexmann
23. Mƒria Luckƒ
24. Zuzana Lukačkovƒ
25. Tomƒš Mikus
26. Karol Nitransk…
27. Michal Novota
28. Viera Palkovƒ
29. Rastislav Pavl„k
30. Alexandra Petriskovƒ
31. Iveta Plšekovƒ
32. Michal Radosa
33. Jiř„ Rusnok
34. Mariana Sabadošovƒ
35. Anna Sotn„kovƒ
36. Peter Stach
37. Jozef Szab“
38. František Šebej
39. Anton Šmotlƒk
40. Tomƒš Weissensteiner

ospravedlnen…
za
za
za
zdržal sa
za
nepr„tomn…
za
za
za
nepr„tomn…
ospravedlnen…
za
za
za
za
za
za
za
zdržala sa
za
za
za
za
ospravedlnen…
nepr„tomn…

Hlasovanie: 3/5 vŠčšinou hlasov za 26, proti 0, zdržali sa 4 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 552
---------11. Žiadosť Miroslava Gardiana o predĺženie doby nƒjmu nebytov‹ch priestorov
na Medveďovej 21._________________________________________________
Œvodn‡ slovo p. Ftƒčnik – poukƒzal na to, že žiadateľ je zrakovo postihnut….
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovit‰ hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiakovƒ
ospravedlnenƒ
02. Ľudov„t August„n
za
03. Mariana Bakerovƒ
za
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
za
06. Miloš Čambƒl
ospravedlnen…
07. Andrea Čapčekovƒ
za
08. Mariƒn DragŠň
za
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09. Ľubica Škorvanekovƒ
10. Ľudmila Farkašovskƒ
11. Dušan Figel
12. Peter Guttman
13. Ľudov„t Hanƒk
14. Peter Hrdlička
15. Stanislav Janota
16. Viera Kimerlingovƒ
17. Juraj Kocka
18. Tibor K“sa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kovƒč
21. Juraj Kr„ž
22. Eugen Lexmann
23. Mƒria Luckƒ
24. Zuzana Lukačkovƒ
25. Tomƒš Mikus
26. Karol Nitransk…
27. Michal Novota
28. Viera Palkovƒ
29. Rastislav Pavl„k
30. Alexandra Petriskovƒ
31. Iveta Plšekovƒ
32. Michal Radosa
33. Jiř„ Rusnok
34. Mariana Sabadošovƒ
35. Anna Sotn„kovƒ
36. Peter Stach
37. Jozef Szab“
38. František Šebej
39. Anton Šmotlƒk
40. Tomƒš Weissensteiner

za
ospravedlnenƒ
nepr„tomn…
za
za
za
ospravedlnen…
za
za
za
za
za
nepr„tomn…
za
za
za
nepr„tomn…
ospravedlnen…
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
ospravedlnen…
nepr„tomn…

Hlasovanie: 3/5 vŠčšinou hlasov za 30, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - n‚vrh
bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 553
---------12. List spoločnosti Car Towing, a. s. k v‹povedi nƒjomnej zmluvy.
Materiƒl uviedol starosta p. Ftƒčnik, spoločnosť Car Towing dostala na zƒklade
rokovania MZ v…poveď, informoval o pet„cii obyvateľov za povolenie odťahovej
služby – parkovisko, nechcŠ parkovac„ dom.
Diskusia:
p. Plšekovƒ – odporučila prijať nƒvrh p. Kovƒča a vyhnŠť sa tak sŠdnemu sporu,
p. Belohorec - spoločnosť si chce uplatniť odškodn‡ 102.800 € za vybudovan…
plot a brƒnu, ktor‡ sŠ však demontovateľn‡,
- poukƒzal na prepojenie so spoločnosťou ASTER,
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- nesŠhlas„ s riešen„m probl‡mov Star‡ho Mesta s parkovan„m, ani
s časťou C uznesenia – probl‡m sa len presunie do inej lokality.
p. Kovƒč – v nƒvrhu uznesenia ukladƒ prednostovi rokovať so spoločnosťou
s podmienkami,
p. Radosa - upozornil starostu na porušenie pravidiel posudzovania investičnej
činnosti, kde je nemožn… krƒtkodob… nƒjom,
p. Šebej – trvƒ na pˆvodnom rozhodnut„, poukƒzal na nemravnŠ cenu za nƒjom,
p. Plšekovƒ - reaguje na p. Šebeja, preto je potrebn‡ stretnutie s obyvateľmi,
p. Pokorn…, zƒstupca petičn„kov z Macharovej - chcŠ zastaviť v…stavbu parkovacieho
domu a povoliť odťahovŠ službu,
p. Kovƒč – preč„tal pet„ciu, ktorƒ je proti v…stavbe parkovacieho domu. Navrhol
doplniť nov… bod uznesenia, že v pr„pade nepodp„sania novej zmluvy
MZ trvƒ na v…povedi pˆvodnej zmluvy,
p. Brath - počet parkovac„ch miest mƒ byť 25, ak… je pomer občanov a odťahovej
služby?
p. Ftƒčnik - neporušen‡ prijat‡ zƒsady - 5 rokov je O.K., toto nie je trvalƒ stavba, tu je
len vybudovanƒ pr„pojka, spoločnosť umožn„ parkovať obyvateľom
v nočn…ch hodinƒch, vybudovanie pr„stupovej cesty je vec spoločnosti,
- na p. Bratha - 25 parkovac„ch miest je ponuka investora.
Nƒvrhovƒ komisia dostala nƒvrh na zmenu uznesenia poslanca Kovƒča:
novˆ text pŠsmena b)
„uklad‰ prednosti uskutočniť rokovanie so spoločnosťou Car Towing, a.s. o novej
zmluve o n‰jme parkoviska na 6 rokov, ktor‰ bude predložen‰ do miestneho
zastupiteľstva s nasleduj…cimi podmienkami:
1. spoločnosť Car Towing, a.s. vybuduje nov… prŠjazdov… cestu na prenajatŒ
parkovisko do 6 mesiacov od podpisu zmluvy,
2. spoločnosť Car Towing, a.s. vyhradŠ pre obyvateľov minim‰lne 25
parkovacŠch miest bezplatne,
3. spoločnosť Car Towing, a.s. po uplynutŠ n‰jmu nebude požadovať od
mestskej časti investŠcie ani zostatkov… hodnotu investŠciŠ, ktorŒ investovala
do prenajatŒho parkoviska,
4. po uplynutŠ n‰jmu parkoviska (6 rokov) prejde hodnota investŠciŠ do majetku
mestskej časti bezplatne,
c) žiada starostu, aby zorganizoval ďalšie stretnutie s obyvateľmi dotknutŒho
…zemia, na ktorom bud… vysvetlenŒ novŒ podmienky pren‰jmu a vˆhody pre
obyvateľov,
d) v prŠpade nedohodnutia novej zmluvy miestne zastupiteľstvo trv‰ na vˆpovedi
pŽvodnej n‰jomnej zmluvy.
Hlasovanie: za 17, proti 0, zdržali sa 12 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 554
---------13. Informƒcia o spoluprƒci s neziskov‹m sektorom v mestskej časti Bratislava
Petržalka.______________________________________________________
Hlasovalo sa bez Švodn‡ho slova a bez diskusie.
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Hlasovanie: za 27, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 555
---------14. Nƒvrh na využitie objektu na Fedinovej ul. č. 7 v Bratislave._____________
Materiƒl uviedol Ing. Lezo - riaditeľ Strediska služieb školƒm a školsk…m
zariadeniam Petržalka (SSŠaZŠ), miestna rada odporŠča alternat„vu č. 4.
Diskusia:
p. Plšekovƒ - poďakovala SSŠ za dobre pripraven… materiƒl, pros„ o podporu
alternat„vy č. 4.
p. Lukačkovƒ - prihovƒra sa tiež za alternat„vu č. 4.
Hlasovanie: za 27, proti 0, zdržal sa 0 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 556
---------15. Určenie volebn‹ch obvodov a počtu poslancov pre ďalšie volebn… obdobie.
Materiƒl uviedol starosta - zn„žen‡ počty poslancov boli dan‡ zƒkonodarcom, pre
MČ Bratislava-Petržalka je rozmedzie od 25 do 35 poslancov, navrhuje pre ďalšie
volebn‡ obdobie 30 poslancov v 6. volebn…ch obvodoch.
Diskusia:
p. Plšekovƒ - za klub SDKŒ-DS odporŠča zmeniť počet na 35. poslancov v 6.
obvodoch, možnosť zvoliť do MZ aj nezƒvisl…ch kandidƒtov alebo
členov in…ch strƒn,
p. Fabor, poslanec MsZ – nesŠhlas„ so zmenou volebn…ch obvodov, ponechať
sŠčasn… stav, podpora 35 poslancov,
p. DragŠň – klub KDH sŠhlas„ s alt. č 2, t.j. 35 poslancov, volebn‡ obvody č. 3
a č. 4 však zmeniť,
p. Radosa – počet 35 poslancov lepšie zohľadňuje skutočn… nƒzor voličov,
odporŠča nemeniť volebn‡ obvody.
Nƒvrhovƒ komisia dostala dva nƒvrhy na zmenu uznesenia:
l. p. Plšekovƒ - 35 poslancov v 6 volebnˆch obvodoch podľa alt. č. 1.
Hlasovanie: za 17, proti 0, zdržali sa 8 - n‚vrh bol prijat€.
2. p. Drag€ň - 35 poslancov, v 6 volebnˆch obvodoch podľa alt. č. 2
O n‚vrhu sa nehlasovalo vzhľadom na v€sledok predch‚dzajƒceho hlasovania.
Zƒver:
Uznesenie č. 557
---------16. Odpovede na interpelƒcie a nov… interpelƒcie.
p. Belohorec - interpeluje starostu:
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„Pred dvoma rokmi v roku 2008 sa na konci Kopčianskej ul. začala budovať
sklƒdka odpadu. Uvedenƒ sklƒdka sa rozkladƒ až po tesnŠ bl„zkosť vojensk‡ho
cintor„na z rokov 1914-1918 a priľahlej pevnosti z r. 1938. Odpad na sklƒdke
zasypƒva kmene stromov, z ktor…ch mnoh‡ vyhynuli a vysychajŠ. Sklƒdka
obsahuje na prv… pohľad stavebn… odpad, ktor… však presahuje hranicu sklƒdky.
Popros„m vƒs o zaslanie presn‡ho v…meru sklƒdky, opisu materiƒlu, ktor… mˆže
byť uskladnen…, akŠ recyklačnŠ povinnosť mƒ prevƒdzkovateľ sklƒdky?
Kontroluje niekto, čo vlastne je na sklƒdke navezen‡, ak‡ materiƒly a lƒtky?
UnikajŠ zo sklƒdky do okolia škodliv‡ lƒtky? Kto povolil sklƒdku? Žiadam Vƒs,
ako starostu MČ, BA - Petržalka, aby ste podnikli kroky potrebn‡ k vyprataniu
sklƒdky do vymedzen‡ho priestoru. Zastavili ďalšie navƒžanie odpadu na sklƒdku.
Aby ste začali sprƒvne konanie voči prevƒdzkovateľovi sklƒdky za devastƒciu
životn‡ho prostredia a uložili sankcie. Žiadame Vƒs, o preverenie ak…m spˆsobom
prevƒdzkovateľ sklƒdky recykluje odpad. Či recyklƒcia prebieha v prostred„
prevƒdzkovateľa sklƒdky a ak…mi technol“giami? Či recyklƒcia prebieha v inom
subjekte a akom?
Žiadam Vƒs, o sprƒvu o vplyve sklƒdky na životn‡ prostredie. Nƒsledn‡
informovanie o poskytnut…ch krokoch k odstrƒneniu sklƒdky. Žiadam Vƒs, pƒn
starosta, o zamedzenie ďalšieho navƒžania odpadu na sklƒdku“.
p. Kocka - interpeluje za zeleň na LŠkach, už je to štvrtƒ interpelƒcia na tŠto t‡mu,
prečo bola vlani neupravenƒ zeleň na tomto Šseku Petržalky, kosba, vyhrabƒvanie
kr„kov - spravuje Rezerva, bola dohoda, že polovicu roka plat„ Rezerva a polovicu
roka MČ, vlani nevykonali 3. a 4. kosbu, ak aj dostali pokutu tƒto 5.000 €, ak‡
boli ich nƒklady, ak by kosili nƒklady približne 20.000 € - ušetrili 15.000 €,
otƒzky:
1. prečo starosta nekonal okamžite a pri každom porušen„ dohody?
2. ako je to s uložen„m pokuty, prečo jednostrannƒ?
3. čo sa stane, ak spoločnosť sa Rezerva nebude o pozemky starať?
4. akƒ bude situƒcia v r. 2010?
p. Ftƒčnik odpovedal – išlo o Šstretov… krok voči mestu, dnes to mesto popiera,
dnes sa prejavuje komerčn… pr„stup spoločnosti odpredajom
pozemkov za 50,- €/m2. Vlastn„k mus„ mať zodpovednosť, pri každom
porušen„ bude sprƒvne konanie.
p. Novota
„Poslanci zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka dňa 9.3.2010 schvƒlili VZN,
ktor…m sa vydƒva trhov… poriadok pre pr„ležitostn‡ trhy na Kopčianskej ul. 82,
ktor‡ zabezpečuje spoločnosť ARE›L, s.r.o. Niekoľko dn„ po schvƒlen„ trhov‡ho
poriadku sa popri všetk…ch kľŠčov…ch dopravn…ch ťahoch v Petržalke smerom
ku Kopčianskej ulici objavili reklamn‡ pŠtače s vyznačen„m smeru
k pr„ležitostn…m trhom. Reklamn‡ pŠtače majŠ podobu malej (zrejme) drevenej
tabuľky s nƒpisom, ktor‡ sŠ zapichnut‡ do zeme v dohľade z cestnej komunikƒcie.
Podobn…m spˆsobom sa na Šzem„ MČ Bratislava-Petržalka propagoval veľtrh
Fl“ra organizovan… spoločnosťou Incheba.
Dovoľujem si interpelovať MŒ Bratislava-Petržalka vo veci zistenia skutočnosti,
či majitelia t…chto reklamn…ch nosičov (v tomto pr„pade ARE›L, s.r.o. a Incheba,
a.s.) postupovali v sŠlade s platn…mi predpismi a riadne si prenajali plochu pod
zapichnut…mi reklamn…mi pŠtačmi na verejn…ch priestranstvƒch, alebo či ich
umiestňujŠ na pozemkoch mesta a MČ svojvoľne. Ak rozmiestňovanie
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reklamn…ch pŠtačov nie je legƒlne a na Šrovni MČ regulovan‡, pros„m
o informƒciu ako sa bude postupovať proti tomuto živeln‡mu rozmiestňovaniu.
Mƒm vƒžne obavy, že ak živeln‡ rozmiestňovanie podobn…ch tabŠľ nebude v MČ
regulovan‡, vnikne precedens, ktor… mˆže mať negat„vne dopady napr„klad
v nastƒvajŠcej volebnej kampani v druhej polovici roka 2010.
p. K“sa - interpeluje oddelenie životn‡ho prostredia
„Na Nƒmest„ hraničiarov, v priestore od vybudovanej v…škovej budovy (južn…m
smerom), bolo vysaden…ch, asi pred troma rokmi 44 kusov mlad…ch narasten…ch
stromov. Dnes z tohto počtu žije 13 stromov. Zostatok, 31 stromov je
vyschnut…ch. Obdivuhodnƒ Šspešnosť v starostlivosti, keď prežilo skoro až
30,0%.
Žiadam p„somnŠ odpoveď na nasledovn‡ otƒzky:
a/ z ak…ch zdrojov bola v…sadba mlad…ch stromov financovanƒ,
b/ koľko stƒl jeden kus stromu,
c/ koľko bolo zaplaten‡ za samotnŠ v…sadbu,
d/ prečo nebola v…sadba stromov zo strany oddelenia životn‡ho prostredia
odborne koordinovanƒ,
e/ prečo nebola zabezpečenƒ starostlivosť o stromy vo forme potrebn‡ho
zavlažovania, aby sa mohli ujať,
f/ čo mieni oddelenie životn‡ho prostredia urobiť s vyschnut…mi stromami, aby
nešpatili Nƒmestie hraničiarov?
p. Brath - interpeluje starostu:
nedostal odpoveď na interpelƒciu z marca 2010, keď požadoval vhodnejšie
dopravn‡ riešenie na Fedinovej ul. - pred zdravotn…m strediskom, posun
dopravnej značky.
p. Brath – interpeloval starostu:
„Žiadam starostu, aby zabezpečil na ZŠ Tupolevova v…menu všetk…ch okien t.j.
na blokoch A1, A2, A3, B4, B2, B3, B4 a aj B5, ako bola schvƒlenƒ v rozpočte na
rok 2010.
- z„skan‡ teplo z kolektorov na bloku B3 zabezpečiť aj pre využitie ZŠ
Tupolevova,
- zabezpečiť ur…chlenŠ opravu prepadnutia chodn„ka od vstupnej brƒny ku
bočn‡mu vstupu do bloku B1 - hroz„ nebezpečenstvo Šrazu“.
p. Pavl„k - obracia sa na starostu:
objekty na Gercenovej – na nƒdvoriach obytn…ch domov za plotom sa nachƒdzajŠ
detsk‡ ihriskƒ, niektor‡ sŠ zatvoren‡, dochƒdza tu ku konfliktom. Obyvatelia sa
p…tajŠ, komu sŠ tieto ihriskƒ určen‡? Tvrd„ sa, že patria iba obyvateľom bytov,
alebo aj verejnosti?
p. Pavl„k – v akom štƒdiu je nƒmestie na Gercenovej?
p. Pavl„k - p…ta sa starostu, či budŠ umiestnen‡ kamery na Petržalskom korze?
p. Ftƒčnik - kamery nemƒme ani v plƒne ani v rozpočte.
p. Kr„ž - interpeluje starostu:
„Chcel by som požiadať starostu o informƒciu ohľadom preklƒdky elektrick‡ho
vedenia ponad jazerom Draždiak. Viem, že MČ sa pokŠšala o preklƒdku vedenia,
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aby sa z Draždiaka mohlo stať plnohodnotn‡ kŠpalisko. Rƒd by som vedel,
v akom štƒdiu sŠ tieto snahy a či prichƒdza do Švahy pr„padn‡ elektrick‡ vedenie
popod jazero.
p. Guttman - interpeluje starostu:
„Žiadam Vƒs o informƒciu vo veci odpovede zo strany sprƒvcu hrƒdze na Vašu
žiadosť o označenie hrƒdze pre identifikƒciu polohy miesta napr„klad formou
hektometrovn„kov. (Označenie hrƒdze doposiaľ nebolo vykonan‡.)
p. Rusnok - interpeluje prednostu MŒ :
„Obraciam sa na Vƒs so žiadosťou o odstrƒnenie vyschnut‡ho stromu na
PankŠchovej ulici č. 3“
p. Čapčekovƒ - interpeluje starostu:
„Vzhľadom k tomu, že ste pri stretnutiach s občanmi ohľadne problematiky
pozemkov pod domami v lokalite LŠky 7, 8 odporŠčali odkŠpenie pozemkov za
zv…hodnenŠ cenu (zľavu) a nƒsledne vzniklo na tento probl‡m viac prƒvnych
nƒzorov (viď „Lampƒreň“ a Petržalsk‡ noviny“), obrƒtili sa na mňa obyvatelia
dotknutej lokality LŠky 7 a 8, ktor„ sa p…tajŠ:
l) mˆže vlastn„k pozemkov ich predƒvať (viď PN),
2) mˆže vlastn„k pozemkov ich prenaj„mať? (viď lampƒreň),
3) či starosta, resp. MČ B-P dƒ vypracovať na zƒklade t…chto rˆznych prƒvnych
nƒzorov zƒsadn… (zƒv–zn…?) prƒvny nƒzor pre dotknut…ch obyvateľov? Ako
dˆvod uvƒdzajŠ, že zo strany H-PROBYT, sa Šdajne tlač„ na obyvateľov, aby
pozemky kupovali.
Pr„lohy 1x e-mail od obyvateľov,
1x fotok“pia člƒnku z Petržalsk…ch nov„n.
17. R‘zne.
17.A. Žiadosť MŠKI o finančn€ podporu pri otvoren‡ a prevƒdzkovan‡ k€paliska.
Pƒn starosta Ftƒčnik informoval o tom, že MŠKI bude žiadať o dotƒciu na
Špravy kŠpaliska vo v…ške 4000,- €.
Diskusia:
p. Čapčekovƒ - informovala poslancov, že MŠKI dostal sponzorskŠ ponuku na
4.000 € na rozbeh kŠpaliska, aj sponzorsk‡ 30.000 Sk od
p. Chocholouša, no futbalov… v…bor odmietol,
p. Belohorec - či pˆjde takƒto žiadosť do MZ, potom do finančnej komisie?
p. Ftƒčnik - bude podanƒ aj žiadosť vodn…ch p“listov,
p. Kovƒč, FP - nerozhodovať až v jŠli, najnutnejšia oprava, kachličky potrubia
atď. malo by sa hlasovať „per rollam“,
p. Hanƒk - p. Dovrtil predložil zm–točnŠ odpoveď, mali by odpovedať na otƒzky
v liste z 22.3.2010.
N‚vrhov‚ komisia predložila n‚vrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka berie na vedomie
inform‰ciu MŠKI Petržalka o n‰kladoch potrebnˆch na otvorenia
a prev‰dzkovanie k…paliska vo vˆške 4000,- €.
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Hlasovanie: za 25, proti 0, zdržali sa 2 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 558
---------17B. Informƒcia o možnom vysporiadan‡ pozemkov pod Petržalsk‹m korzom
s Inchebou, a.s.__________________________________________________
Starosta informoval o postupe mesta a možnom spˆsobe vysporiadania
pozemkov pod Petržalsk…m korzom.
Nƒvrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
1. beri e na vedomie
informƒcie o prijatom uznesen‡ Mestsk…ho zastupiteľstva hl. mesta SR
Bratislavy vo vzťahu k odk€peniu pozemkov pod Petržalsk‹m korzom
v rozsahu 2020 m2,
2. poveruj e
starostu mestskej časti rokovan‡m so spoločnosťou Incheba, a. s.
o podmienkach odk€penia pozemkov pod Petržalsk‹m korzom,
3. s€hlas‡
s uvoľnen‡m finančn‹ch prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na
odk€penie pozemkov pod Petržalsk‹m korzom v zmysle uznesenia mestsk…ho
zastupiteľstva maximƒlne do v‹šky 51 tis. €.
4. mesto po odk€pen‡ pozemkov zver‡ tieto pozemky do sprƒvy mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie: pr†tomn€ch 25, za 25, proti 0, zdržal sa 0.
Zƒver:
Uznesenie č. 559
---------17C. Pet‡cia obyvateľov na zastavenie v‹stavby na ul. Šintavskƒ - Budat‡nska
Ing. Mikušovƒ, poslankyňa MsZ - informovala o pet„cii, 580 hlasov na
zastavenie v…stavby 10-podlažn‡ho domu a zahusťovaniu na
uliciach Šintavskƒ - Budat„nska, ide o stabilizovan‡ Šzemie
s kultivovanou zeleňou. OdporŠča zaviazať starostu, nech sa
nepokračuje v stavbe.
Diskusia:
p. Kovƒč – predniesol nƒvrh uznesenia, vyjadrujŠce podporu petičn„kom
a zaviazanie starostu tlmočiť nesŠhlas primƒtorovi,
p. Lexmann - nie je to prvƒ nevhodnƒ stavba, viď stavba na parkovisku na
Osusk‡ho ul.
p. Ftƒčnik – tam došlo k dohode s obyvateľmi,
p. Mikusovƒ - o projekte rokoval, nie je 10. podlažnƒ budova, mesto si založilo
spoločnosť na v…stavbu bytov, majŠ tam byť nƒjomn‡ byty, zƒmer
sa prerokoval s obyvateľmi, ako členka komisie pre rozvoj b…vania
je proti. Zaviazať starostu nech sa nepokračuje v stavbe,
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p. Kimerlingovƒ - ani Šzemn… plƒn v tej lokalite nedovoľuje stavať obytn…
dom, mesto predƒva pozemky vhodn‡ pre MČ.
Nƒvrhovƒ komisia dostala nƒvrh p. Kovƒča:
„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka vyslovuje pln… podporu
občanom z BudatŠnskej a Šintavskej ulice pre ich petŠciu Za zastavenie
prŠprav vˆstavby objektu s n‰jomnˆmi bytmi v stabilizovanom …zemŠ na
križovatke ulŠc Šintavsk‰-BudatŠnska v Bratislave-Petržalke pripravovanej
investorom Spoločnosť pre rozvoj bˆvania, Bratislava, n. o. a žiada starostu
MČ Bratislava-Petržalka, Milana Ft‰čnika, aby petičnŒ vyjadrenie občanov
k tejto investŠcii mestskej spoločnosti a stanovisko poslancov MZ mestskej
časti Bratislava-Petržalka tlmočil prim‰torovi hl. mesta SR Bratislavy p.
Andrejovi ĎurkovskŒmu a MestskŒmu zastupiteľstvu hlavnŒho mesta SR
Bratislava a z‰roveň požiadal o nes…hlas mesta s touto vˆstavbou.“
Hlasovanie: za 17, proti 2, zdržal sa 2 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 560
--------17D. Betliarska ulica
p. Radosa – upozornil na probl‡m na Betliarskej ulici, boj proti v…stavbe
polyfunkčn‡ho domu, je tu parkovisko vo vlastn„ctve hl. mesta,
zveren‡ do sprƒvy MČ, nebola žiadna nƒhrada za pozemky.
- predniesol nƒvrh uznesenia.
Nƒvrhovƒ komisia dostala nƒvrh uznesenia poslanca Radosu:
„Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka:
a) nes…hlasŠ so z‰nikom ani prevodom vlastnŠckeho pr‰va Hl., mesta SR
Bratislavy ku stavbe parkoviska na Betliarskej ulici nach‰dzaj…ceho sa
na pozemku parciel č. 2782, 2781 v k. …. Petržalka,
b) nes…hlasŠ, aby bola stavba parkoviska nach‰dzaj…ceho sa na Betliarskej
ulici na pozemku parciel č. 2782, 2781 v k. …. Petržalka, pri stavbe
ABA1, Betliarska ulica, stavbe Apartm‰ny a škŽlka“ a stavbe Obchody
a gar‰že ani inej stavbe,
- použŠvan‰ ako stavenisko,
- bola na nej vybudovan‰ in‰ stavba,
- bola zabudovan‰ do inej stavby,
- inˆm spŽsobom pri vˆstavbe stavieb na pozemkoch parciel č. 2782, 2781
použit‰, a to spoločnosťou T.I.S. s.r.o. Technick‰ 5, 821 04 ani žiadnou
inou spoločnosťou.
Hlasovanie: za 19, proti 0, zdržali sa 2 - n‚vrh bol prijat€.
Zƒver:
Uznesenie č. 561
---------p. Petriskovƒ - zauj„ma sa o nov‡ informƒcie o Megakas„ne,
p. Ftƒčnik - žiadne nov‡ informƒcie vo vzťahu k mestskej časti nie sŠ.
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p. Guttman:
1. upozornil na člƒnok Hazard v meste v ostatnom č„sle Petržalsk…ch nov„n,
navrhol, aby najprv dƒvali žiadosti na MČ, len takto by sa dalo zamedziť
negat„vnemu trendu kas„n a hern„, citoval znenie zƒkona č. 171 œ 21 o herniach
- ku kas„nu a bingu mus„ byť aj sŠhlas obce,
2. poukƒzal na rozhodnutie VŒC, že v Petržalke nebude polyfunkčnƒ hala, je
treba pripraviť zmyslupln… zƒmer,
p. Ftƒčnik - ak žiadateľ spln„ podmienky, dostane licenciu; dƒ sa do toho pustiť,
bude sa rozhodovať na kraji o využit„ priestoru na šport pri čističke,
p. Fiala:
1. či sa starosta neobƒva ďalšieho možn‡ho prehrat‡ho sŠdneho sporu za
Špravu prevƒdzkov…ch hod„n v prevƒdzke Messalina (erotick… sal“n), navrhuje
zmeniť VZN.
2. upozornil, že prijat‡ uznesenie p. Radosu nemus„ byť prƒvne v poriadku.

Zƒver:
Pƒn starosta Ftƒčnik poďakoval pr„tomn…m za Ščasť a za ich rozhodnutia a
ukončil zasadnutie poslancov.

____________________________
Doc. RNDr. Milan Ftƒčnik, CSc.
starosta

_________________________
Ing. Mariƒn Miškanin, PhD.
prednosta

Overovatelia zƒpisu: _________________________
Ing. Anna Sotn‡kovƒ

_________________________
RNDr. Viera Palkovƒ

Zap‡sala:

_________________________
Helena Čiern‡kovƒ
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