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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje 

doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 287 
v časti B v bode 1 o písm. c) rekonštrukčn� pr�ce, ktor� vyplyn� z technick�ho a 
ekonomick�ho hľadiska / tzv. vyvolan� invest�cie / a bude ich nevyhnutn� vykonať vzhľadom 
na zabezpečenie spr�vneho realizovania pr�c na ZŠ a MŠ.

Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnut� dňa 2. 
febru�ra 2009 schv�lilo uznesen�m č. 287 N�vrh na zn�ženie energetickej hospod�rnosti 
školsk�ch budov v ktorom ods�hlasilo z�mer prijať �ver vo v�ške 5 mil. Eur na dva 
nasledovn� �čely:

- rekonštrukciu – opravy striech vo vybran�ch MŠ a ZŠ
- v�menu okien vo všetk�ch MŠ a ZŠ

Počas plnenia uznesenia vyplynula potreba vykon�vania aj rekonštrukčn�ch pr�c tzv.
vyvolan�ch invest�ci� (napr. oprava omietky, riešenie ochrann�ch siet� v telocvičniach, 
sp�dovanie striech, mont�ž nov�ch svetl�kov a pod.), ktor� bolo nutn� vykonať z d�vodu
zabezpečenia ochrany sklenn�ch v�pln� okien, spr�vneho osadenia okien, vysp�dovania 
striech a pod. 

Na doplnenie p�vodn�ho uznesenia upozornil aj miestny kontrol�r v Spr�ve z kontroly 
v Stredisku služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka ohľadom rekonštrukcie 
z�kladn�ch šk�l   a matersk�ch šk�l za obdobie roku 2009 v ktorej v z�vere odpor�ča:
Na z�klade skutočnost� zisten�ch pri vykonanej kontrole odpor�čame novelizovať uznesenie 
miestneho zastupiteľstva č. 287 tak, aby boli schv�len� aj rekonštrukčn� pr�ce, ktor� 
vyplynuli z technick�ho a ekonomick�ho hľadiska a bolo ich nevyhnutn� vykonať vzhľadom na 
zabezpečenie spr�vneho realizovania stavieb.

Z uveden�ho d�vodu miestny �rad navrhuje doplniť uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 
287, tak ako je uveden� v n�vrhu uznesenia.
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Pr�loha 

Uznesenie č. 287

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. berie na vedomie

N�vrh na zlepšenie energetickej hospod�rnosti školsk�ch objektov

B. schvaľuje

1. z�mer prijať �ver vo v�ške 150 mil. Sk na 
a) rekonštrukciu – opravy striech vo vybran�ch MŠ a ZŠ 
b) v�menu okien vo všetk�ch MŠ a ZŠ
s realiz�ciou v r. 2009 a 2010

2. zloženie 7-člennej komisie na v�ber bankovej inštit�cie:
predseda komisie: Ing. Mari�n Miškanin, PhD.
členovia komisie: Ing. Juli�n Luk�ček

Ing. Milan Lezo
Ing. J�n Kubička
Ing. Viera Kimerlingov�
Mgr. Juraj Kov�č
Ing. Miloslav Košina
Elena Zaťkov� - zapisovateľka:

3. poslancov do komisie na pr�pravu s�ťažn�ch podmienok a vyhodnotenie pon�k:
- Ing. Peter Guttman
- Ing. Peter Hrdlička
- Ing. Miloslav Košina

C. u k l a d �

prednostovi miestneho �radu
pripraviť podklady pre vyp�sanie verejn�ho obstar�vania na dod�vateľa a realiz�tora pr�c:
- v�meny okien,
- zateplenie strešn�ho pl�šťa.
Term�n: 3.2.2009
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Pr�loha

Z�pisnica
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 13.9.2010

K bodu 11/ N�vrh na doplnenie uznesenia MZ č. 287/2008
Materi�l uviedol predseda finančnej komisie a po kr�tkej diskusii bolo prijat� nasledovn� 
odpor�čaj�ce stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča predložen� materi�l schv�liť.
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 4
Za           : 4

Z�pisnica č. 11/2010
zo zasadnutia komisie podnikateľsk�ch činnost� dňa  06.  09. 2010

Ad. 2.  N�vrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka č.  287/2008 

Uznesenie č. 03/11/10

KPČ takto predložen� materi�l - N�vrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava- Petržalka č.  287/2008 neodpor�ča schv�liť. KPČ odpor�ča materi�l 
prepracovať a doplniť o položkovit� zoznam skutočne vyvolan�ch invest�ci� spolu s cenovou 
kalkul�ciou  a op�tovne  predložiť na rokovanie komisie. 

Hlasovanie: za 6,  proti 0, zdržal sa 0 


