
Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Bratislava, 15. 6. 2010

Z � p i s n i c a

z 39. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 15. 6. 2010.

Pr�tomn�: Doc. RNDr. Milan Ft�čnik, CSc.
Ing. Mari�n Miškanin, PhD. - prednosta
Mgr. Juraj Kov�č
Ing. Viera Kimerlingov�
Mgr. Mari�n Drag�ň, CSc.
Oľga Adamčiakov�
PhDr. Ľudmila Farkašovsk�
Doc. RNDr. M�ria Luck�, CSc.
Mgr. Michal Novota
MUDr. Iveta Plšekov�
Mgr. Ing. Michal Radosa

Ospravedlnen�: Ing. Ľudov�t Han�k
Ing. Tom�š Mikus

Ďalej boli pr�tomn�: PhDr. Denisa Paulenov� – ved. odd. organizačn�ch vec�
Dr. L�dia Lackovičov� – ved. kancel�rie starostu
Ing. PhDr. Ľubom�r Andrassy – tlačov� tajomn�k
Stanislav Fiala - miestny kontrol�r
JUDr. J8n Harasl�n - pr�vnik

Prizvan�: Ing. Juli�n Luk�ček – finančn� oddelenie
Ing. arch. Alena Briganov� – odd. �KSP
Ing. J�n Kubička – odd. NsM
Mgr. Elena Pol�kov� – odd. školstva, kult�ry a športu
Radoslav Dilhof – riaditeľ ZŠ Gessayova 2
Val�ria Fogašov� – riaditeľka ZŠ Nobelovo n�mestie 10
Magdal�na Benkov� – riaditeľka ZŠ Černyševsk�ho 8
Daniela Petr�kov� - riaditeľka ZŠ Prokofievova 5
PaedDr. Robert Schnűrmacher – refer�t kult�ry a športu

Rokovanie otvoril 1. z�stupca starostu p. Kov�č, priv�tal poslancov, pr�tomn�ch 
a prizvan�ch host� na rokovan�.

Program rokovania:
Kontrola spr�vnosti z�pisu uznesen� z rokovania miestnej rady dňa 18.5.2010.
1. Kontrola plnenia uznesen� MZ splatn�ch k 31.5.2010.
2. N�vrh �pravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010.
3. N�vrh na odpis pohľad�vok po BPP, p. o.
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4. N�vrh na schv�lenie finančn�ch prostriedkov na odstr�nenie reklamovan�ch z�vad
v bytovom dome na Gercenovej ul. 8H, byte č. 18.

5.   N�vrh postupu riešenia ter�s v k. �. Petržalka.
6.   Rekonštrukcia gar�žovej terasy Gessayova 33 – 47, žiadosť o spolufinancovanie.
7.   Prerokovanie možnosti odpredaja pozemkov par. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1.
8.   N�vrh na pren�jom pozemkov pre AVZ Management, s.r.o.
9.   Obchodn� verejn� s�ťaž na odpredaj gar�žov�ch st�t� na Gercenovej ul. č. 8G, 

Bratislava.
10. Inform�cia o riešen� statickej chyby na budove b�valej ZŠ na Vlasteneckom n�m. 
11. N�vrh pren�jmu odťahovej plochy na Macharovej ul.
12. Žiadosť o dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre 

šachov� klub a tr�ningov� stredisko ml�deže Šachov�ho klubu Slovan Bratislava
13. Žiadosť o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Gessayova 2 pre tenisov� 

klub Občianske združenie TK OLYMP.
14. Žiadosť o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Nobelovo n�m. 6 pre 

Tenisov� školu Petržalka.
15. Žiadosť o dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Černyševsk�ho 8 pre 

Baletn� št�dio Terpsichor�.
16. N�vrh na dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole 

Prokofievova 5 pre Klub modernej gymnastiky Danubia.
17. Pedagogicko-organizačn� zabezpečenie v�chovno-vzdel�vacieho procesu v škol�ch 

a školsk�ch zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 
2010/2011.

18. Realizačn� pl�n koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej 
gener�cii na roky 2010 - 2011.

19. Inform�cia o prijat�ch opatreniach na zv�šenie efektivity využ�vania školsk�ch 
jed�ln� pri z�kladn�ch škol�ch a opatreniach z hľadiska energetick�ho, 
hygienick�ho a kvalitat�vneho pri pr�prave stravy.

20. N�vrh postupu pri pren�jmoch majetku mestskej časti v spr�ve miestnych 
organiz�ci�, šk�l a školsk�ch zariaden�.

21. N�vrh na premenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
22. N�vrh na verejn� kontrolu elektronick�ch aukci� vo verejnom obstar�van� 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
23. Aktualiz�cia Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-

Petržalka a Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.

24. Z�sady konania o sťažnostiach.
25. Z�sady konania o pet�ci�ch.
26. Procesn� audit Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka – doplnenie 

v�stupov.
27. N�vrh na zn�ženie v�davkov BPP, s.r.o.
28. Inform�cia o uplatňovan� z�kona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr�stupe 

k inform�ci�m za rok 2008 v podmienkach Miestneho �radu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.

29. N�vrh na zvolanie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka.

30. R�zne.

----------
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N�vrh na doplnenie a zmenu programu:

Prednosta p. Miškanin – navrhol:
1. vypustiť bod č. 4 N�vrh na schv�lenie finančn�ch prostriedkov na odstr�nenie 
reklamovan�ch z�vad v bytovom dome na Gercenovej ul. 8H, byte č. 18,
2. bod č. 20 presun�ť za bod 11 ako bod č. 12.
Hlasovanie o  programe: za 8, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - n�vrh bol prijat�.

Overovatelia z�pisu: p. Iveta Plšekov�, 
p. Mari�n Drag�ň.

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh prijat�.
----------

Kontrola spr�vnosti z�pisu uznesen� z rokovania miestnej rady prijat�ch dňa 
18.5.2010.
Pani Kimerlingov� upozornila na uznesenie č. 551 - na strane 3 v zozname pam�tihodnost�, 
kde je uveden� v zozname starostov aj jej meno žiadala opraviť rok na 2006.
V ostatnom rada skonštatovala spr�vnosť z�pisu prijat�ch uznesen�.

----------

1. Kontrola plnenia uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatn�ch 31.5.2010._____________________________________________

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

Z�ver: Uznesenie č. 555

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie 
Kontrolu plnenia uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatn�ch k 31.5.2010 s pripomienkami.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

Starosta, p. Ft�čnik prevzal vedenie rokovania miestnej rady.

2. N�vrh �pravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010.

Materi�l uviedol starosta, p. Ft�čnik. Prizvan� k materi�lu bol Ing. Luk�ček ved�ci 
finančn�ho oddelenia.

Diskusia:
p. Plšekov� – nes�hlasila so škrtan�m prostriedkov pre Miestnu knižnicu Petržalka 

a prostriedkov určen�ch pre �zemn� pl�n z�ny,
p. Novota – nes�hlasil so škrtami v školsk�ch are�loch,
p. Kimerlingov� – žiadala objasniť situ�ciu ohľadom opravy poch�dznych ter�s.
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Z�ver: Uznesenie č. 556

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť
a) zv�šenie bežn�ch v�davkov v rozpočte na rok 2010 v programe 2.2. Vn�torn� 

spr�va 85 376,- € a zv�šenie kapit�lov�ch v�davkov v programe 9.5. Nakladanie 
s majetkom o 51 000,- €,

b) zn�ženie bežn�ch v�davkov o 85 376,- € a kapit�lov�ch v�davkov o 51 000,- €
v programoch uveden�ch v d�vodovej spr�ve.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 - n�vrh bol prijat�.
----------

3. N�vrh na odpis pohľad�vok po Bytovom podniku Petržalka, p. o.

Prizvan� k materi�lu bol Ing. Luk�ček ved�ci finančn�ho oddelenia.
Hlasovalo sa bez �vodn�ho slova a bez diskusie.

Z�ver: Uznesenie č. 557

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť odpis pohľad�vok 
po Bytovom podniku Petržalka p. o. v celkovej v�ške 33 019,83 €.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
---------

4. N�vrh na schv�lenie finančn�ch prostriedkov na odstr�nenie reklamovan�ch z�vad
v bytovom dome na Gercenovej ul. 8H, byte č. 18 

Materi�l bol stiahnut� z rokovania miestnej rady
---------

5. N�vrh postupu riešenia ter�s v k. �. Petržalka.

Materi�l uviedol prednosta, zd�vodnil navrhovan� znenie uznesenia
Prizvan� k materi�lu boli Ing. Kubička, ved�ci odd. nakladania s majetkom a Ing. arch. 
Briganov�, ved�ca oddelenia �zemn�ho konania a stavebn�ho poriadku.

Z�ver: Uznesenie č. 558

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka prijať nasledovn� 
uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
I. berie na vedomie:
Predložen� inform�ciu o stave poch�dznych ter�s pristavan�ch k bytov�m domom na 
�zem� mestskej časti Bratislava-Petržalka,
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II. uklad� prednostovi miestneho �radu
1. Preveriť stav technickej a pr�vnej dokument�cie bytov�ch a nebytov�ch budov, 
v ktor�ch mestsk� časť vlastn� byty a nebytov� priestory

Term�n: 11/2010
2. Iniciovať v spolupr�ci so spr�vcom domu vypracovanie pasportu skutočn�ho 
realizovania stavby a jeho overenia stavebn�m �radom v domoch uveden�ch 
v prech�dzaj�com bode, ktor� nemaj� predp�san� technick� a pr�vnu dokument�ciu.
III. odpor�ča:
K žiadostiam o poskytnutie finančnej dot�cie na opravu poch�dznej časti terasy 
adresovan�m mestskej časti, vyžadovať predloženie nasledovn�ch dokladov:

a) projektov� dokument�ciu skutočn�ho vyhotovenia domu overen� stavebn�m �radom 
v stavebnom konan�, resp. projektov� dokument�ciu skutočn�ho vyhotovenia schv�len� 
v kolaudačnom konan�,

b) kolaudačn� rozhodnutie stavby bytov�ho domu, pr�padne kolaudačn� rozhodnutie 
vstavanej občianskej vybavenosti (VOV) alebo pristavanej technickej vybavenosti (PTV),

c) v�pis z listu vlastn�ctva, na ktorom je zap�san� stavba bytov�ho domu a jednotliv� byty 
a nebytov� priestory, v�pis z listu vlastn�ctva pozemku zastavan�ho stavbou bytov�ho 
domu,

d) v�pis z listu vlastn�ctva pristavanej technickej vybavenosti, ak bola odpredan� ako  
samostatn� stavba (nebytov� budova), ktorej strechu tvor� poch�dzna terasa, v�pis 
z listu vlastn�ctva pozemku pod touto PTV,

e) pr�padne k�pne zmluvy, v ktor�ch je deklarovan�, že terasa je s�časťou domu.
Z t�chto dokladov bude zrejm�, či poch�dzna terasa je s�časťou domu, alebo je 
s�časťou (ako strecha) samostatnej nebytovej budovy technickej vybavenosti ako 
samostatnej stavby, ktor� sl�ži aj ako pr�stup do bytov a nebytov�ch priestorov bytov�ho 
domu. Ak žiadateľ nem� uveden� technick� a pr�vnu dokument�ciu, vlastn�k budovy je 
povinn� zabezpečiť vypracovanie projektovej dokument�cie skutočn�ho realizovania 
stavby, pr�padne zjednodušen� dokument�ciu, v rozsahu vykon�vacej vyhl�šky 
k stavebn�mu z�konu a predložiť ju na overenie stavebn�mu �radu. Aj t�to  
dokument�cia mus� preuk�zať, či je terasa s�časťou bytov�ho domu, alebo je s�časťou 
nebytovej budovy.
IV. žiada:
Mestsk� zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy, v s�lade s čl. 19 ods. 1 Štat�tu hl. m. SR 
Bratislavy, aby mesto ako vlastn�k pr�vne nedokončen�ch ter�s ako PTV bytov�ch 
domov na �zem� mestskej časti Bratislava-Petržalka zabezpečilo ich ukončenie 
a odovzdanie vlastn�kovi, ktorej je terasa s�časťou.

Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

6. Rekonštrukcia gar�žovej terasy Gessayova 33 – 47, žiadosť o spolufinancovanie.

Materi�l uviedol prednosta p. Miškanin, postup urč� MZ, je to pilotn� projekt, kde musia 
byť doložen� všetky doklady, mestsk� časť prispeje percentu�lnym podielom, materi�l 
bol prerokovan� v komisi�ch.
K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, ved�ci odd. nakladania s majetkom.

Diskusia:
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p. Kov�č – odporučil do katastra zap�sať ako vecn� bremeno, doplniť letn� a zimn� 
�držbu,

p. Drag�ň – ch�ba vyč�slenie sumy,
p. Radosa – odporučil realizovať zo sumy určenej na opravu ter�s.

Z�ver: Uznesenie č. 559

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť s pripomienkami 
žiadosť o spolufinancovanie rekonštrukcie gar�žovej terasy na Gessayovej ulici č. 33 –
47. 

Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
---------

7. Prerokovanie možnosti odpredaja pozemkov parc. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1 

Materi�l uviedol prednosta p. Miškanin.
K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, ved�ci odd. nakladania s majetkom.

Diskusia:
p. Kimerlingov� – neodpor�ča pred�vať elektronickou formou,
p. Radosa – požaduje predch�dzaj�ci s�hlas prim�tora.

Z�ver: Uznesenie č. 560

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť s pripomienkami 
pr�pravu spracovania materi�lu pre vyhl�senie obchodnej verejnej s�ťaže na odpredaj 
pozemkov parc. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1.

Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
---------

8. N�vrh na pren�jom pozemkov pre AVZ Management, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 
Prievidza.___________________________________________________________________

Prednosta p. Miškanin uviedol materi�l.
K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, ved�ci odd. nakladania s majetkom.

Diskusia:
p. Kimerlingov� – pouk�zala na veľk� z�ber zelenej plochy,
p. Radosa – nes�hlas�, d�jde k trval�mu znehodnoteniu pozemku,
p. Novota – nes�hlas�, nezahusťovať uveden� lokalitu,
p. Fiala – pouk�zal na nevhodn� pl�novan� umiestnenie stavby.

Z�ver: Uznesenie č. 561

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, neschv�liť pren�jom 
novovzniknut�ch pozemkov
- parc. č. 4791/4 o v�mene 163 m�, zastavan� plochy a n�dvoria,
- parc. č. 4791/5 o v�mere   28 m�, zastavan� plochy a n�dvoria,

spolu o v�mere 191 m� na dobu počas v�stavby od 01.07. 2010 do 30.6.2015 za cenu 
4,05 €/m� ročne v zmysle � 9a, ods. 9 p�sm. c) z�k. č. 138/1991 Zb. o majetku obc� 
v znen� neskorš�ch predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.

Hlasovanie: za 9, proti 0 , zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
---------

9. Obchodn� verejn� s�ťaž na odpredaj gar�žov�ch st�t� na Gercenovej ul. č. 8 G 
Bratislava._________________________________________________                ____

Prednosta M�, p. Miškanin uviedol materi�l. K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, 
ved�ci odd. nakladania s majetkom.

Z�ver: Uznesenie č. 562

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť s pripomienkami 
podmienky obchodnej verejnej s�ťaže podľa � 9a ods. 1 p�sm. a) z�kona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov o najvhodnejš� n�vrh na uzatvorenie k�pnej 
zmluvy na prevod vlastn�ctva nebytov�ch priestorov - gar�žov�ch st�t� za t�chto 
podmienok:
1. Predmet obchodnej verejnej s�ťaže - odpredaj nebytov�ch priestorov - gar�žov�ch 
st�t� č. 24. č. 25, č. 27 a č. 29 o v�mere 10,80 m� nach�dzaj�cich sa v obytnom dome s. 
č. 3522 v k. �. Petržalka, na Gercenovej ul. č.8G Bratislava
2. Term�n vyhl�senia obchodnej verejnej s�ťaže: 06.07.2010
3a. Term�n zverejnenia s�ťažn�ch podmienok a podkladov: 12.07.2010
3b. Term�n prevzatia s�ťažn�ch podmienok a podkladov: 31.07.2010
4. Term�n predkladania s�ťažn�ch n�vrhov: 12.07.2010 - 09.08.2010 do 12 hod.
5. Term�n otv�rania ob�lok a vyhodnotenia n�vrhov: 09.08.2010 o 15,00 hod.
6. Term�n ozn�menia v�sledku vyhodnotenia: do 12.08.2010
7. Pauš�lna n�hrada v�davkov - poštovn�, baln�, podľa počtu str�n p�somnost�
8. Minim�lna k�pna cena: za jedno st�tie 10 200 €
9. V�ška finančnej z�bezpeky: 20 % z ceny podľa znaleck�ho posudku zložiť do 
09.08.2010 na �čet mestskej časti Bratislava-Petržalka, č�slo �čtu: 1800599001/5600 
variabiln� symbol 379.  Doklad o zložen� finančnej z�bezpeky predložiť spolu s ponukou
10. Krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov: najvyššia pon�knut� cena za 
každ� samostatne, posudzuj� sa iba ponuky adresovan� na to ist� konkr�tne st�tie. 
V pr�pade rovnosti cenovej ponuky bud� uch�dzači o k�pu gar�žov�ho st�tia op�tovne 
vyzvan� na predloženie novej upravenej cenovej ponuky v term�ne do 14 dn� od term�nu 
vyhodnotenia n�vrhov
11. Heslo obchodnej verejnej s�ťaže: odpredaj nebytov�ch priestorov - gar�žov�ch 
st�t� z�ujemca o k�pu uvedie č�slo gar�žov�ho st�tia, o ktor� m� z�ujem
12. Sp�sob zverejnenia obchodnej verejnej s�ťaže: �radn� tabuľa mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, a webov� str�nka www.petrzalka.sk. Petržalsk� noviny
13. Menovit� zloženie komisie: 
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- za mestsk� časť menuje starosta z radov zamestnancov
- za poslancov schv�li podľa n�vrhu zastupiteľstvo menovite

b) odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, zmenu Uznesenia č. 536 
a) bod 1. nasledovne:
1. K�pna zmluva bude kupuj�cim podp�san� do 150 dn� od schv�lenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr�pade, že k�pna zmluva nebude 
kupuj�cim v uvedenom term�ne podp�san�, toto uznesenie str�ca platnosť.

Hlasovanie: za 9, proti 0 , zdržal sa 0  - n�vrh bol prijat�.
---------

10. Inform�cia o riešen� statickej chyby na budove b�valej ZŠ na Vlasteneckom n�m. 
č. 1.___________________________________________________________________

P�n Miškanin uviedol materi�l – posudok bol spracovan� Ing. Drag�ňom, m� sk�senosti 
s touto problematikou, n�klady by boli cca 3.600 €.

Z�ver: Uznesenie č. 563

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, zobrať na vedomie 
inform�ciu o riešen� statickej chyby ba budove b�valej ZŠ na Vlasteneckom n�m. l

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

11. N�vrh na pren�jom zastavanej plochy na Macharovej ul. - odťahov� služba.

P�n Miškanin, uviedol materi�l, ktor� je spracovan� na z�klade uznesenia MZ, po
prerokovan� s Car Towingom spoločnosť naše podmienky akceptuje.

Z�ver: Uznesenie č. 564

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
konštatuje,
že uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 554 zo
4. m�ja 2010 boli uložen� podmienky, za ktor�ch je možn� zastavan� plochu na 
pozemku parc. č. 4696 dať do pren�jmu spoločnosti Car Towing, a.s., Bratislava. Na 
verejnom stretnut� s obyvateľmi dňa 27. m�ja 2010 bola v�čšinou pr�tomn�ch obyvateľov
podporen� možnosť zachovania parkoviska pre odťahov� službu. Preto je potrebn� 
pren�jom zastavanej plochy riešiť v zmysle � 9a, odsek 9 p�sm. c) z�k. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obc� v znen� neskorš�ch prepisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.
Z uveden�ch d�vodov
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť pren�jom 
zastavanej plochy na pozemku, parc. č. 4696 o v�mere 1939 m� pre spoločnosť Car 
Towing, a.s. so s�dlom na Špit�lskej ul. č. 27, 811 08 Bratislava na dobu 6 rokov od 
01.08.2010 do 31. 07.2016 za cenu 10,13 €/m� ročne bez možnosti predĺženia doby 
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n�jmu v zmysle � 9a, odsek 9 p�sm. c) z�k. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� 
neskorš�ch predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.

Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa 1 - n�vrh bol prijat�.
----------

12. Postup pri pren�jmoch majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka, v spr�ve 
miestnych organiz�ci�, šk�l a školsk�ch zariaden�.____________________________

Prednosta Ing. Miškanin uviedol materi�l.
Prizvan� bola Mgr. Pol�kov�, ved�ca odd. školstva, kult�ry a športu. 
Riaditelia šk�l kr�tkodobo prenaj�mali priestory šk�l, s�časn� predpisy tento syst�m 
nedovoľuj�, je tu snaha zadefinovať podmienky.

Z�ver: Uznesenie č. 565
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
I.  konštatuje
že riaditelia miestnych organiz�ci�: Kult�rne zariadenia Petržalky (KZP), Miestnej 
knižnice Petržalka (MKP), Strediska soci�lnych služieb (SSS), Miestneho podniku 
verejnoprospešn�ch služieb Petržalka (MP VPS), 11 z�kladn�ch šk�l (ZŠ) a Strediska 
služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka (ďalej len riaditelia miestnych 
organiz�ci�“) maj� zverovac�m protokolom zriaďovateľa zveren� hnuteľn� a nehnuteľn� 
majetok, v pr�pade šk�l aj školsk� are�ly do spr�vy. Časť zveren�ho nevyuž�van�ho 
majetku prenaj�maj� v snahe efekt�vne ho využ�vať.
V pr�pade z�kladn�ch šk�l a Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka 
riaditelia pri prenaj�man� postupovali podľa metodick�ho usmernenia k prenaj�maniu 
nebytov�ch priestorov a škol�ch a školsk�ch zariadeniach, schv�len�ho v j�ni 2007 do 
prijatia novely z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc�. Riaditelia prenaj�mali:
- triedy, telocvične a baz�ny na čas po skončen� v�chovno-vzdel�vacieho procesu 
a z�ujmovej činnosti školy na obdobie maxim�lne 1 školsk�ho roku,
- časti budov na dobu jedn�ho roku od 1.9. - 31. 8. po sebe nasleduj�cich kalend�rnych 
rokov na čas, ktor� škola pre v�chovno-vzdel�vac� proces nepotrebuje pre nižš� počet 
tried.
Tieto pr�pady je potrebn� posudzovať ako pr�pady hodn� osobitn�ho zreteľa.
II.  odpor�ča

1. splnomocniť riaditeľov miestnych organiz�ci� na uzatv�ranie kr�tkodob�ch 
n�jomn�ch zml�v v trvan� maxim�lne jedn�ho kalend�rneho roka, v pr�pade šk�l 
a školsk�ch zariaden� jedn�ho školsk�ho roka od 1.9. - 31.8., v�lučne na zveren� 
majetok podľa zverovacieho protokolu zriaďovateľa v zmysle � 9a ods. 9 p�sm. c) 
z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov ako pr�pad 
hodn� osobitn�ho zreteľa dňom schv�lenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.

2. uložiť prednostovi Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, vypracovať 
metodick� usmernenie k prenaj�maniu zveren�ho majetku riaditeľmi miestnych 
organiz�ci�.

Term�n: 15. augusta 2010.
Hlasovanie: za 7, proti 1, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.

---------
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13. Žiadosť o dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Gessayova 2 pre 
Šachov� klub Slovan.___________________________________________________

Rokovalo sa bez �vodn�ho slova.
Prizvan� k materi�lu bola Mgr. Pol�kov�, ved�ca odd. školstva, kult�ry a športu 
a riaditeľ ZŠ Gessayova 2 p. Dilhof.

Diskusia:
p. Plšekov� – na z�klade stanoviska komisie školskej odpor�ča podporiť, všetky n�jmy 

stanoviť na 5 rokov,
p. Luck� – odpor�ča stanoviť cenu na 4,15 €/ m2/rok,
p. Kimerlingov� – navrhla rozdeliť školsk� priestory na komerčn� a priestory na �žitkov� 

tr�venie voľn�ho času,
p. Luck� – podala pozmeňuj�ci n�vrh na �hradu 1,- €/m2/rok, plus platbu za energie
Hlasovanie: za 4, proti 1, zdržal sa 1 – n�vrh nebol prijat�.

Z�ver: Uznesenie č. 566

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť s pripomienkami 
pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Gessayova 2 pre Šachov� klub Slovan v rozsahu 
138,6 m�, za cenu 4,15 €/m2/rok, na dobu od 1.9.2010 do 31.8.2015. Cena služieb 
a energi� bude stanoven� pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy.

Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržali sa 2 - n�vrh bol prijat�.
---------

14. N�vrh na dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Gessayova 2 pre 
Občianske združenie TK OLYMP._________________________________________

Rokovalo sa bez �vodn�ho slova.
Prizvan� bola Mgr. Pol�kov�, ved�ca odd. školstva, kult�ry a športu a riaditeľ ZŠ 
Gessayova 2 p. Dilhof.

Diskusia:
p. Plšekov� – komisia školsk� dala s�hlasn� stanovisko,
p. Radosa – odpor�ča zv�šiť cenu na 0,42 €/m2/rok

Z�ver: Uznesenie č. 567

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka,

1. schv�liť pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Gessayova 2 pre Občianske združenie 
TK OLYMP v rozsahu 1008 m� na dobu od 1.9.2010 do 31.8.2020,

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 1 – n�vrh bol prijat�
2. prerokovať zv�šenie ceny n�jmu.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.

---------
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15. N�vrh na dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Nobelovo n�m. 6 pre 
Tenisov� školu Petržalka, o. z.____________________________________________

P�n Miškanin uviedol materi�l.
Prizvan� bola Mgr. Pol�kov�, ved�ca odd. školstva, kult�ry a športu a riaditeľka školy 
p. Fogašov�.

Diskusia:
p. Luck� – odpor�ča pren�jom na 10 rokov,
p. Kimerlingov� – upozornila na n�por na statick� dopravu v danom �zem�, nestavať

nov� halu,
p. Fogašov� – odpor�ča predĺženie n�jmu vzhľadom na invest�cie do are�lu.

Z�ver: Uznesenie č. 568

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka,

1. schv�liť dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Nobelovo n�m. 6 pre Tenisov� 
školu Petržalka, o. z., v rozsahu 4 103 m� na dobu od 3.7.2010 do 30.6.2020,

2. prerokovať zv�šenie ceny n�jmu.

Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
---------

16. N�vrh na dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole 
Černyševsk�ho 8 pre Baletn� št�dio TERPSICHOR�.________________________

Prednosta uviedol materi�l.
Prizvan� bola Mgr. Pol�kov�, ved�ca odd. školstva, kult�ry a športu a riaditeľka 
z�kladnej školy p. Benkov�.

Diskusia:
p. Plšekov� – predniesla n�vrh komisie školskej na �pravu n�jomn�ho a to na 

8,30 €/m2/rok

Z�ver: Uznesenie č. 569

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť pren�jom 
nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole Černyševsk�ho 8 v celkovej v�mere 236,23 m� 
v objekte školy za cenu 8,30 €/m�/rok na 5 rokov od 1.9.2010 do 31.8.2015 ako pr�pad 
hodn� osobitn�ho zreteľa podľa � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obc� v znen� neskorš�ch predpisov. Cena služieb a energi� bude stanoven� pomerom 
prenajatej plochy k celkovej ploche školy.

Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa 1 - n�vrh bol prijat�.
----------
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17. N�vrh na dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole
Prokofievova 5 pre Klub modernej gymnastiky Danubian._____________________

Prednosta Ing. Miškanin uviedol materi�l, ktor� bol prerokovan� v komisi�ch.
Prizvan� bola Mgr. Pol�kov�, ved�ca odd. školstva, kult�ry a športu a riaditeľka ZŠ p. 
Petr�kov�.
Hlasovalo sa bez diskusie.

Z�ver: Uznesenie č. 570

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť dlhodob� 
pren�jom nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole v Z�kladnej škole Prokofievova 5 pre 
Klub modernej gymnastiky Danubia, v trakte A1 (nad jed�lňou) v rozsahu 312,97 m�, 
v cene 8,30 €/m�/rok, od 3.7.2010 do 30.6.2015 ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa 
podľa � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch 
predpisov. Cena služieb a energi� bude stanoven� pomerom  prenajatej plochy k celkovej 
ploche školy.

Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa 1 - n�vrh bol prijat�.
----------

18. Pedagogicko-organizačn� zabezpečenie v�chovno-vzdel�vacieho procesu 
v z�kladn�ch škol�ch a matersk�ch škol�ch mestskej časti Bratislava-Petržalka,
v školskom roku 2010/2011._____________________________________________

Materi�l uviedla ved�ca oddelenia školstva, kult�ry a športu Mgr. Pol�kov�.

Z�ver: Uznesenie č. 571

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť Pedagogicko-
organizačn� zabezpečenie v�chovno-vzdel�vacieho procesu v z�kladn�ch škol�ch 
a matersk�ch škol�ch mestskej časti Bratislava-Petržalka, v školskom roku 2010/2011.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0  - n�vrh bol prijat�.
----------

19. Realizačn� pl�n �loh koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka, vo vzťahu 
k mladej gener�cii na roky 2010 - 2011.____________________________________

�vodn� slovo predniesol p. Schnűrmacher - oddelenie školstva, kult�ry a športu.

Diskusia:
p. Drag�ň – ch�ba rozpočet na realiz�ciu,
p. Novota – nes�hlasn� stanovisko k materi�lu,
p. Plšekov� – materi�l neprin�ša nič nov�,
p. Ft�čnik – navrhol vr�tiť materi�l na dopracovanie.

Z�ver: Uznesenie č. 572



13

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka, vracia materi�l na dopracovanie 
o pripomienky z diskusie.

Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa 0  - n�vrh bol prijat�.
----------

20. Inform�cia o prijat�ch opatreniach na zv�šenie využ�vania školsk�ch jed�ln� pri 
z�kladn�ch škol�ch a opatreniach z hľadiska energetick�ho, hygienick�ho 
a kvalitat�vneho pri pr�prave stravy._______________________________________

Prednosta p.- Miškanin uviedol materi�l, z hľadiska MČ ide o zv�šenie stravn�kov 
a kvality stravy, nie o doplnenie zariadenia a vec� do jed�ln�.

Z�ver: Uznesenie č. 573

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, zobrať na vedomie 
inform�ciu o prijat�ch opatreniach na zv�šenie využ�vania školsk�ch jed�ln� pri 
z�kladn�ch škol�ch a opatreniach z hľadiska energetick�ho, hygienick�ho 
a kvalitat�vneho pri pr�prave stravy.

Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa 0  ,  - n�vrh bol prijat�.
----------

21. N�vrh na premenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Hlasovalo sa bez �vodn�ho slova a bez diskusie.

Z�ver: Uznesenie č. 574

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť zmenu n�zvu časti 
ulice pre nebytov� budovu s�pisn� č�slo 165 na R�ntgenovej ulici č. 24 na Z�porožsk� 
ulicu č. 5.

Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržal sa 0  - n�vrh bol prijat�.
----------

22. N�vrh na verejn� kontrolu elektronick�ch aukci� vo verejnom obstar�van�
v mestskej časti Bratislava-Petržalka.______________________________________

P�n Kov�č, l. z�stupca starostu uviedol materi�l.

Z�ver: Uznesenie č. 575

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť N�vrh na verejn� 
kontrolu elektronick�ch aukci� vo verejnom obstar�van� v mestskej časti Bratislava-
Petržalka, uveden� v pr�lohe.
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Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  - n�vrh bol prijat�.
----------

23. Aktualiz�cia Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Petržalka, a Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.___________________________________________________

Materi�l uviedol Ing. Miškanin, prednosta miestneho �radu. K n�vrhu sa vyjadrila 
mand�tov� komisia, ktor� predložila pripomienky.
Z�ver:
N�vrh uznesenia k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava nez�skal dostatočn� počet hlasov na schv�lenie.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 1 - n�vrh nebol prijat�

Z�ver: Uznesenie č. 576

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
schvaľuje
Rokovac� poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

24. Z�sady konania o sťažnostiach.

Prednosta p. Miškanin uviedol materi�l.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Z�ver: Uznesenie č. 577
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť s pripomienkami 
Z�sady konania o sťažnostiach.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

25. Z�sady konania o pet�ci�ch_______________________________________________

Prednosta p. Miškanin uviedol materi�l.

Hlasovalo sa bez diskusie

Z�ver: Uznesenie č. 578
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť Z�sady konania
o pet�ci�ch.

Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
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----------

26. Procesn� audit Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka – doplnenie 
v�stupov.______________________________________________________________

Starosta odporučil rokovanie o materi�li preložiť na september 2010. 

Z�ver: Uznesenie č. 579

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, schv�liť Procesn� audit 
miestneho �radu Bratislava-Petržalka – doplnenie v�stupov v mesiaci september 2010. 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

27. N�vrh na zn�ženie v�davkov Bytov�ho podniku Petržalka, s.r.o._______________

Hlasovalo sa bez �vodn�ho slova a bez diskusie.

Z�ver: Uznesenie č. 580

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka,
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, prerokovať materi�l na 
zasadnut� dňa 2.7.2010.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

28. Spr�va o uplatňovan� z�kona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr�stupe 
k inform�ci�m v podmienkach Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-
Petržalka, za rok 2009.___________________________________________

Hlasovalo sa bez �vodn�ho slova a bez diskusie.

Z�ver: Uznesenie č. 581
Miestna rada Mestskej časti Bratislava- Petržalka
o d p o r � č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, zobrať na vedomie Spr�vu 
o uplatňovan� z�kona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m 
v podmienkach Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, za rok 2009.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

29. N�vrh na zvolenie 40. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.__________________________________________________

Hlasovalo sa bez �vodn�ho slova a bez diskusie.

Z�ver: Uznesenie č. 582
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Miestna rada Mestskej časti Bratislava- Petržalka
schvaľuje
zvolanie 40. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, na 
deň 2. 7. 2010 podľa predložen�ho n�vrhu.

Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

30. R�zne

p. Ft�čnik - informoval o pripravovanom mimoriadnom zasadnut� miestneho 
zastupiteľstva, k odpočtu prior�t v term�ne 24.8.2010,

p. Radosa – informoval, že do MZ bude spracovan� materi�l „Žiadosť Bytov�ho 
podniku Petržalka, s.r.o. o poskytnutie kr�tkodobej preklenovacej 
p�žičky“,

p. Ft�čnik – informoval o žiadosti Klubu vodn�ho p�la Bratislava o dot�ciu vo v�ške
4000,- €,

p. Novota – ot�zka na poskytnutie schv�lenej dot�cie pre OZ Kaspian,
p. Miškanin – odpovedal: dot�cia bude vyplaten� do konca j�na 2010 vo v�ške 50%.
p. Novota – upozornil na potrebu zamedzenia vstupu bezdomovcov do unimobuniek na 

Einsteinovej po požiari,
p. Miškanin – vlastn�k bol vyzvan�, nereaguje.

Z�ver:
Po vyčerpan� bodov rokovania starosta poďakoval pr�tomn�m za �časť a ukončil 
rokovanie miestnej rady.

Overovatelia z�pisu: ___________________________
MUDr. Iveta Plšekov�

___________________________
Mgr. Mari�n Drag�ň, CSc.

Zap�sala:___________________
Helena Čiern�kov�


