Miestny €rad mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Zƒpisnica
z rokovania 41. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka konan…ho dňa 24. augusta 2010.
Pr‡tomn‡: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnen‡: pp. Viera Palkov‚, František Šebej, Anton Brath, Dušan Figel,
p. Michal Radosa.
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‚šaniaschopnˆ počtom pr…tomn†ch poslancov 29, čo predstavuje 72,5 %. Počet
poslancov sa počas zasadnutia priebežne menil.
Nƒvrh programu:
p. starosta Ft‚čnik, navrhol:
- zaradiť do programu ako bod č. 8 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej s€ťaže na
uzavretie zmluvy na prenƒjom nebytov‰ch priestorov v ZŠ na Tupolevovej 20
v Bratislave,
- vypustiť z programu rokovania body č. 1 a 3 pozv‚nky,
p. Košina - upozornil na skutočnosť, že z elektronick†ch aukci… bolo ušetren†ch 120
tis. € a n‚vrh na ich použitie na opravy striech troch šk‹l chce predložiť
ako nov† bod,
p. Plšekov‚ – toto je potrebnˆ riešiť hlasovan…m „per rollam“ po prerokovan… v
komisi‚ch,
p. Ft‚čnik – informoval o pripravovanom hlasovan… „per rollam“ k zmene uznesenia
ohľadom dot‚cie gar‚žnikom na Gessayovej ul.,
p. Kov‚č - pri schvaľovan… •veru bol schv‚len† •čel a kompetencie boli danˆ komisii,
p. Košina - stiahol n‚vrh na zaradenie novˆho bodu – použitie nevyčerpanˆho •veru na
opravu troch striech šk‹l.
Hlasovanie za n€vrh programu rokovania: za 33, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 program bol schv€len‚.
Voľba nƒvrhovej komisie:
Do n‚vrhovej komisie boli navrhnut…: p. Ľudov…t Han‚k
p. Michal Novota
p. Juraj Kocka
Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržal sa 0 - n€vrhov€ komisia bola schv€len€.
Voľba overovateľov zƒpisu:
Za overovateľov z‚pisu boli zvolen…: p. Anna Sotn…kov‚,
p. Tom‚š Weissenteiner.

Hlasovanie: za 31, proti 0, zdržali sa 2 – n€vrh bol schv€len‚.
---------1. Nƒvrh na určenie rozsahu v‰konu funkcie starostu mestskej časti BratislavaPetržalka na nov… volebn… obdobie rokov 2010 - 2014._____________________
Materi‚l uviedol starosta, p. Ft‚čnik – predložen† z d‹vodu novely z‚kona
o obecnom zriaden…, n‚vrh na 100% •v‘zok starostu pre bud•ce volebnˆ obdobie.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržal sa 0 - n€vrh bol prijat‚.
Zƒver:
Uznesenie č. 589
---------2. Nƒvrh na riešenie zastavanej plochy na Macharovej ul. - odťahovƒ služba.
’vodnˆ slovo predniesol Ing. Miškanin, prednosta M’, navrhuje prijať riešenia
A a B, zrušiť predch‚dzaj•ce uznesenia, aby M’ mohol konať.
p. Ft‚čnik - starosta MČ - jednoznačne je za zrušenie n‚jomnej zmluvy, minule sa
tento proces skončil na polceste, z toho d‹vodu m‚me terajš… stav.
Diskusia:
p. Plšekov‚ - klub SDK’ je proti odťahovej službe, je treba zrušiť starˆ uznesenia,
prijať jedno jednoznačnˆ uznesenie – schv‚liť investičn† z‚mer,
požiadala o podporu,
p. Kov‚č – predložil n‚vrh uznesenia: zrušiť prijatˆ uznesenia, schv‚liť investičn†
z‚mer na parkovisko s osvetlen…m, zabezpečiť vypracovanie
projektovej dokument‚cie a zrušiť zmluvu so spol. Car Towing, a.s.,
Poslanci hlasovan„m - optickou v…čšinou odsˆhlasili vystˆpenie p. Halača,
z€stupcu petičn„kov.
p. Halač – vyslovil dve ot‚zky na starostu:
1. Prečo porušil uznesenie zo 4. 5.2010, ktor†m bolo uloženˆ ďalšie
stretnutie s obyvateľmi, a stiahol v†poveď spoločnosti?
2. Prečo na začiatku neboli dohodnutˆ podmienky? (pokiaľ sa
navrhnutˆ uznesenie schv‚li, občania bud• musieť pol roka
zn‚šať n‚por odtiahnut†ch ‚ut),
p. Janota - koncepčne je potrebnˆ riešiť odťahovanie ‚ut v Petržalke, n‚jsť vhodn†
priestor pre odtiahnutˆ vozidl‚ z MČ Bratislava-Petržalka, nes•hlas…
s v†stavbou parkoviska bez zd‹vodnenia potreby riešenia statickej
dopravy v danej lokalite,
p. Čapčekov‚ - žiada starostu o predloženie investičnˆho z‚meru do komisie
•zemnˆho pl‚nu, odťahovku na okraj mesta nie do s…dliska,
p. Kov‚č – teraz je snaha napraviť situ‚ciu, nie riešiť priestor pre odťahov• službu,
potreba systˆmovˆho riešenia s mestom,
p. Novota - dožadoval sa riešenia n‚kladov na v†stavbu parkoviska v zmysle
noriem (lapače olejov atď...),
p. Kov‚č - na tento projektov† z‚mer m‚me vyčlenen†ch 3.500 €, z dokument‚cie
vyplynie cena,
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p. Lexmann – či sa parkovisko nach‚dza v koncepcii parkovania v Petržalke,
p. Pavl…k, FP - poslanec m‚ riešiť požiadavky občanov a t‚to je opr‚vnen‚,
p. Toseck‚ za petičn† v†bor - poslanci optickou v…čšinou sˆhlasili s jej vystˆpen„m,
- obvinila starostu za sp‹soben• situ‚ciu, ona a ďalšie stovky
občanov maj• znepr…jemnenˆ b†vanie, za hodinu tadeto prem‚va 10
vlakov, teraz ešte odťahovka na druhej strane, zhoršilo sa b†vanie,
prečo starosta podp…sal zmluvu, keď komisia dala negat…vne
stanovisko, prečo sa zmenilo rozhodnutie z 2. febru‚ra, žiadali
verejnˆ parkovisko, Petržalke ch†ba 40.000 parkovac…ch miest,
p. Belohorec - prip‚ja sa k pani Toseckej, bola dohodnut‚ v†stavba pr…stupovej
cesty, žiada od starostu zabezpečiť štatistiku z MsP (odťah vozidiel
za 1 deň na toto parkovisko), ak† je pr…nos zmluvy pre mestsk• časť?
p. Rusnok - m‚ osobnˆ sk•senosti, aut‚ znepr…jemňuj• život občanom, nie je to
vhodnˆ miesto na odťahovanie ‚ut,
p. Ft‚čnik – uznesen…m č. 554 bola dohodnut‚ nov‚ zmluva, kde investor
akceptoval podmienky uznesenia, v čase jej uzavretia ešte nebola
zn‚ma novela z‚kona o majetku obc…, ani na meste, pr…jem pre
mestsk• časť nie je zanedbateľn†, išlo o využitie nevyuž…vanej
plochy. O v†ške n‚kladov povie projektov‚ dokument‚cia, čo sa
t†ka pr…stupovej cesty - investor nerešpektuje dohodu, požadovanˆ
•daje z mestskej pol…cie bud• nielen z petržalskej stanice, ale aj od
mesta, vyjadril osobn• snahu, aby Car Towing akceptoval dan•
situ‚ciu a mestsk‚ časť bude hľadať vhodn• lokalitu.
Nƒvrhovƒ komisia dostala pozmeňuj€ci nƒvrh poslanca p. Kovƒča:
„MZ MČ Bratislava-Petržalka, ruš„ uznesenie č. 461 zo dňa 24.11.2009, č. 492 zo
dňa 2.2.2010, č. 554 zo dňa 4.5.2010, schvaľuje investičnˆ z‰mer na parkovisku
Macharova ul. ako verejnŠ parkovisko s osvetlen„m a žiada starostu, aby po
podp„san„ uznesenia okamžite urobil verejnŠ obstar‰vanie na projektov‹
dokument‰ciu verejnŠho parkoviska s osvetlen„m, po vypracovan„ projektovej
dokument‰cie požiadal o vydanie ‹zemnŠho rozhodnutia na verejnŠ parkovisko
s osvetlen„m, po nadobudnut„ pr‰voplatnosti ‹zemnŠho rozhodnutia vypovedal
n‰jomn‹ zmluvu zo dňa 29.6.2009 č. 08-40-2009 so spoločnosťou Car Towing. a.s.“
Hlasovanie: za 26, proti 0, zdržal sa 8, - n€vrh bol prijat‚.
Zƒver:
Uznesenie č. 590
---------3. Nƒvrh na schvƒlenie predaja nehnuteľnost‡ v Bratislave, k. €. Petržalka,
pozemku parc. č. 3662/20 formou obchodnej verejnej s€ťaže a schvƒlenie
osobitne schvaľovan‰ch podmienok obchodnej verejnej s€ťaže._________
’vodnˆ slovo predniesol p. Miškanin, prednosta M’.
Diskusia:
p. Drag•ň - podal p…somn† n‚vrh zmeny uznesenia, zmena term…nov k bodom 4,5,6
M’, do komisie navrhol p. Drag•ňa a p. Kimerlingov•,
p. Plšekov‚ – navrhla členov do komisie: pp. Belohorec, Pavl…k,
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p. Kr…ž – navrhol za člena komisie p. Weissensteinera.
Nƒvrhovƒ komisia dostala zmenu uznesenia p. Drag€ňa:
„Upraviť body 4,5,6 pre VOS takto:
4./ Term„n predkladania s‹ťažnˆch n‰vrhov: od 14.9.2010 do 7.10.20140 do
12,00 hodiny vr‰tane počas pracovnej doby zamestnancov MŽ,
5./ Term„n otv‰rania ob‰lok a vyhodnotenia s‹ťažnˆch n‰vrhov dňa 7.10.2010
o 14,00 hodine,
6./ Term„n ozn‰menia vˆsledku hodnotenia: Vˆsledky hodnotenia VOS bud‹
zverejnenŠ v term„ne do 18.10.2010“
Zloženie komisie: pp. Drag€ň, Kimerlingovƒ, Weissensteiner, Belohorec,
Pavl‡k.
Hlasovanie: za 32, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, - n€vrh bol prijat‚.
Menovit‰ hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka za predaj nehnuteľnosti:
01. Oľga Adamčiakov‚
za
02. Ľudov…t August…n
za
03. Mariana Bakerov‚
za
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnen†
06. Miloš Čamb‚l
za
07. Andrea Čapčekov‚
za
08. Mari‚n Drag•ň
za
09. Ľubica Škorvanekov‚
za
10. Ľudmila Farkašovsk‚
za
11. Dušan Figel
ospravedlnen†
12. Peter Guttman
nepr…tomn†
13. Ľudov…t Han‚k
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
za
16. Viera Kimerlingov‚
za
17. Juraj Kocka
za
18. Tibor K–sa
za
19. Miloslav Košina
za
20. Juraj Kov‚č
za
21. Juraj Kr…ž
za
22. Eugen Lexmann
za
23. M‚ria Luck‚
za
24. Zuzana Lukačkov‚
zdržala sa
25. Tom‚š Mikus
nepr…tomn†
26. Karol Nitransk†
za
27. Michal Novota
zdržal sa
28. Viera Palkov‚
ospravedlnen‚
29. Rastislav Pavl…k
za
30. Alexandra Petriskov‚
za
31. Iveta Plšekov‚
za
32. Michal Radosa
nepr…tomn†
33. Jiř… Rusnok
za
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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‚
za
za
za
ospravedlnen†
za
za

Hlasovanie: pr„tomn‚ch 33, za 32, proti 0, zdržal sa 1.
Zƒver:
Uznesenie č. 591
---------4. Nƒvrh na prevod vlastn‡ctva nebytov…ho priestoru na Jasovskej 27
v Bratislave (obchodno-prevƒdzkov‰ priestor) v sprƒve mestskej časti
Bratislava-Petržalka, spoločnosti RB CREDIT s.r.o.______________________
Materi‚l uviedol prednosta p. Miškanin, bol dan† s•hlas prim‚tora k cene
a podmienkam.
Diskusia:
p. Rusnok - podal pozmeňuj•ci n‚vrh k cene na 44 700 €, o 20% vyššia cena, je
optim‚lna, priestor je udržiavan† n‚jomcom zveľaďovan†,
p. Bakerov‚ - p†ta sa predkladateľa na osobitn† zreteľ, z‚kon stanovuje predkupnˆ
pr‚vo, či osobitn† zreteľ nie je zbytočn†?
p. Košina – nes•hlas… so zv†šenou cenou, n‚jomca zainvestoval, pochv‚lime ho,
a na to mu zv†šime cenu, trv‚ na p‹vodnom n‚vrhu ceny,
p. Kov‚č – upozornil na to, že pri n…zkej cene n‚m rozdiel zoberie ministerstvo
financi…,
p. Nitransk† – pouk‚zal na sk•senosti z Viedne ohľadom oceňovania,
p. Bakerov‚ - problˆm osobitnˆho zreteľa - MČ z verejn†ch zdrojov poskytuje
podnikateľovi št‚tnu pomoc, pr…sne posudzovanie,
p. Miškanin - z‚kon o bytoch a nebytov†ch priestoroch, znalec urč… cenu, osobitn†
zreteľ je tu spr‚vny, do 40. tis. € je možnosť priameho predaja konzultovanˆ s magistr‚tom, odpor•ča schv‚liť.
Nƒvrhovƒ komisia dostala pozmeňuj€ci nƒvrh p. Rusnoka :
„... za cenu 44.460,.-€“
Hlasovanie: za 25, proti 4, zdržali sa hlasovania 5 - n€vrh bol prijat‚.
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
ospravedlnen†
06. Miloš Čamb‚l
za
07. Andrea Čapčekov‚
zdržala sa
08. Mari‚n Drag•ň
zadržal sa
5

09. Ľubica Škorvanekov‚
10. Ľudmila Farkašovsk‚
11. Dušan Figel
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†
za
za
za
za
za
za
za
zdržal sa
za
zdržal sa
za
za
za
nepr…tomn†
za
za
ospravedlnen‚
za
za
nepr…tomn‚
nepr…tomn†
za
za
za
za
za
ospravedlnen†
za
zdržal sa

Hlasovanie: pr„tomn‚ch 33, za 28, proti 0, zdržali sa 5.
Zƒver:
Uznesenie č. 592
---------5. Nƒvrh na prevod vlastn‡ctva nebytov…ho priestoru na Haanovej 40
v Bratislave (obchodno-prevƒdzkov‰ priestor) v sprƒve mestskej časti
Bratislava-Petržalka občianskemu združeniu TŠP-Tenisovƒ škola Petržalka.
Materi‚l uviedol p. Miškanin - m‚me všetky posudky a stanovisk‚ komisi…, cena
podľa znaleckˆho posudku je 38.600, komisia podnikateľsk†ch činnost… navrhuje
zv†šiť cenu o 20%.
Diskusia:
p. Rusnok - navrhuje zv†šenie ceny o 20%, na cenu 46.320,- €,
p. Košina – navrhol ned‚vať peniaze na znaleckˆ posudky, ak ich nerešpektujeme,
rovno p†tať viac peňaz…, (ironicky),
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p. Kov‚č – pri predajoch ide o povinnosť zo z‚kona,
p. Ft‚čnik - mus… byť znaleck† posudok kv‹li zisteniu dolnej hranice ceny odhadu,
p. Rusnok, FP - zv†šenie ceny navrhuje aj komisia spr‚vy majetku,
Nƒvrhovƒ komisia prijala pozmeňuj€ci nƒvrh p. Rusnoka:
„za cenu 46 320,- €“
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‚
zdržala sa
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnen†
06. Miloš Čamb‚l
za
07. Andrea Čapčekov‚
zdržala sa
08. Mari‚n Drag•ň
zadržal sa
09. Ľubica Škorvanekov‚
za
10. Ľudmila Farkašovsk‚
za
11. Dušan Figel
ospravedlnen†
12. Peter Guttman
za
13. Ľudov…t Han‚k
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
za
16. Viera Kimerlingov‚
za
17. Juraj Kocka
za
18. Tibor K–sa
za
19. Miloslav Košina
zdržal sa
20. Juraj Kov‚č
za
21. Juraj Kr…ž
za
22. Eugen Lexmann
za
23. M‚ria Luck‚
za
24. Zuzana Lukačkov‚
za
25. Tom‚š Mikus
za
26. Karol Nitransk†
za
27. Michal Novota
za
28. Viera Palkov‚
ospravedlnen‚
29. Rastislav Pavl…k
za
30. Alexandra Petriskov‚
za
31. Iveta Plšekov‚
za
32. Michal Radosa
nepr…tomn†
33. Jiř… Rusnok
za
34. Mariana Sabadošov‚
za
35. Anna Sotn…kov‚
za
36. Peter Stach
za
37. Jozef Szab–
za
38. František Šebej
ospravedlnen†
39. Anton Šmotl‚k
za
40. Tom‚š Weissensteiner
zdržal sa
Hlasovanie: za 30, proti 0, zdržal sa 5 - n€vrh bol prijat‚.
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Zƒver:
Uznesenie č. 593
---------6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej s€ťaže na uzavretie zmluvy na prenƒjom
nebytov‰ch priestorov v ZŠ Tupolevova 20 v Bratislave._______________
Prednosta miestneho •radu uviedol materi‚l, vyhlasovateľom verejnej obchodnej
s•ťaže bola škola, jedn‚ sa priestory veľkˆho rozsahu, ktorˆ je treba využ…vať,
pr…tomn† je aj riaditeľ školy.
Diskusia:
p. Plšekov‚ - ako je možnˆ, že spoločnosť SALSUS, s.r.o. m‚ adresu na škole
Tupolevova 20?
p. Kimerlingov‚ – nech v†berov‚ komisia objasn… situ‚ciu,
p. Belohorec - kedy skončil n‚jom predch‚dzaj•cej organiz‚cii na Tupolevovej?
p. Cis‚r, riaditeľ ZŠ - optickou v…čšinou dali poslanci sˆhlas s jeho vystˆpen„m,
spoločnosť bola založen‚ 27.6.2010, čakaj• na z‚pis do obchodnˆho
registra, predložili spoločensk• zmluvu na činnosť eduk‚cia det…
v predškolskom veku, čak‚ na v†sledok OVS, ak ju nevyhraj•, bude
adresa na Kopčianskej 10, predložili spoločensk• zmluvu a
osvedčenie o živnosti,
p. Kov‚č – neboli splnenˆ podmienky v†berovˆho konania,
p. Ft‚čnik - ide o nezaregistrovan• pr‚vnick• osobu,
p. Nitransk† - združenie neexistovalo, z pr‚vneho hľadiska nem‹že vystupovať, ak
nie je zap…sanˆ do OR, navrhol prerušiť tento bod rokovania,
p. Belohorec - pr‚vnick‚ osoba vznik‚ dňom z‚pisu do OR, navrhol prerušiť
rokovanie a vyp…sať nov• s•ťaž,
p. Lukačkov‚ - za školsk• komisiu, nemali inform‚ciu o nesplnen… podmienok
s•ťaže,
p. Kov‚č, FP - ak v…ťaz nesplnil podmienky, nasleduje druh† v porad…, nemus… byť
nov‚ s•ťaž,
p. Kocka – spochybnil podmienku uveden• v bode 2 textu,
p. Ft‚čnik - nie s• stanovenˆ pravidl‚ pren‚jmu pre organiz‚cie a školy,
p. Plšekov‚ – poslanci chceli o materi‚li o pren‚jmoch šk‹l rokovať v auguste,
p. Ft‚čnik - mali sme materi‚l predložen† na ods•hlasenie podmienok v†berovˆho
konania, v bud•cnosti všetky zmluvy a dodatky bud• schvaľovanˆ
v zastupiteľstve,
p. Čapčekov‚ - navrhuje, aby boli do komisie tam menovan… odborn…ci, ak bud•
robiť školy v†berovˆ konania, nech tam je osoba z M’ z oddelenia
pr‚vneho aj oddelenia nakladania s majetkom,
p. Kov‚č – navrhol prijať uznesenie, ktor†m zastupiteľstvo vylučuje firmu
SALSUS z verejnej s•ťaže,
p. Belohorec - MZ nem‹že firmu vyl•čiť, len komisia, preto trv‚ na zrušen… celej
s•ťaže, kontrol–r by mal vykonať kontrolu na ZŠ Tupolevova 20.
Navrhuje spracovať zoznam subjektov, ktorˆ s• v pren‚jme MČ
Bratislava-Petržalka,
p. Čapčekov‚ - vyzvať kontrol–ra aj pr‚vnika na vyjadrenie, odporučila prest‚vku
p. Guttman - ak‚ bola v†ška n‚jomnˆho predch‚dzaj•ceho n‚jomcu?
odpoveď: 10,- Sk/m˜, nov† n‚jomca pon•ka 12,5 €/m˜,
p. Koll‚r - pr‚vnik - ide o s•ťaž v zmysle Občianskeho z‚konn…ka,
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p. Škorvanekov‚, členka komisie - dala n‚vrh na prerušenie rokovania,
p. Miškanin – štatut‚r konal spr‚vne, evanjelick‚ škola odišla, štatut‚r vyhl‚sil
s•ťaž a menoval komisiu, s•ťaž ešte nebola ukončen‚, MZ schvaľuje
v†sledok s•ťaže, navrhuje zrušiť s•ťaž, zopakovať, nov• s•ťaž
vyhodnotiť – podmienky m‹žu byť schv‚lenˆ „per rollam“,
v septembri to poslanci ods•hlasia a zmluva bude uzavret‚ od
1.10.2010
p. Ft‚čnik - odpor•ča štatut‚rovi VOS zrušiť a zopakovať VOS - podmienky bud•
danˆ „per rollam“ a bud• konzultovanˆ s poslaneck†mi klubmi,
p. Kov‚č – nakoľko starosta nem‚ pr‚vo predkladať uznesenie, navrhuje neschv‚liť
tento bod,
p. Petriskov‚ - či sa ned‚ posun•ť v porad… druhˆho uch‚dzača za v…ťaza?
p. Koll‚r, pr‚vnik - prikl‚ňa sa k n‚zoru prednostu, vo VOS sa ned‚ posun•ť, zrušiť
s•ťaž, zopakovať s•ťaž, boli zle zadanˆ podmienky, ,
p. Kocka - ako je možnˆ, že sa dostala do s•ťaže „nefirma“, s•hlas… s kontrolou na
škole,
p. Čapčekov‚ – zmluvy by mali podpisovať traja: starosta, dotknut† subjekt, škola,
p. Cis‚r - použil vzor M’, konzultoval s prednostom, subjekt bude mať rovnak†
režim ako cirkevn‚ MŠ, preto vyhral.
Nƒvrhovƒ komisia dostala 2 zmeny nƒvrhu uznesenia p. Belohorca
1. „Zrušiť VOS z d•vodu, že do VOS bol pripustenˆ subjekt, ktorˆ neexistuje.
Vyp„sať nov‹ VOS na pren‰jom priestorov ZŠ Tupolevova 20 v Bratislave.“
Hlasovanie: za 29, proti 0, zdržali sa hlasovania 3 - n€vrh bol prijat‚.
2. Uklad‰ kontrol’rovi vykonať kontrolu hospod‰renia a nakladania s majetkom
MČ, ako aj majetkom ponechaj‹com do spr‰vy MČ na ZŠ Tupolevova 20
Bratislava, žiada starostu o vypracovanie a predloženie do MZ v septembri 2010
zoznamu organiz‰ci„ s„dliacich v budov‰ch MČ, ktorŠ neboli zriadenŠ mestskou
časťou Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie: za 17, proti 5, zdržali sa hlasovania 11 - n€vrh bol prijat‚.
Zƒver:
Uznesenie č. 594
---------Zƒver:
P‚n starosta Ft‚čnik poďakoval za •časť a za rozhodnutia a ukončil zasadnutie.

____________________________
Doc. RNDr. Milan Ftƒčnik, CSc.
starosta

_________________________
Ing. Mariƒn Miškanin, PhD.
prednosta
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Overovatelia zƒpisu: ________________________
Mgr. Anna Sotn‡kovƒ

_________________________
Ing. Tomƒš Weissenteiner

Zap‡sala:

_________________________
Helena Čiern‡kovƒ
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