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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v a ľ u j e

doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328
v bode 1 nasledovne:
- schvaľuje prijatie �veru vo v�ške 5 mil. EUR na rekonštrukciu a zateplenie z�kladn�ch 
a matersk�ch šk�l a rekonštrukciu nehnuteľnost� v spr�ve a vlastn�ctve mestskej časti 
s cieľom zn�žiť energetick� n�ročnosť t�chto nehnuteľnost�

D�vodov� spr�va

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnut� dňa 10. marca 
2009 schv�lilo uznesen�m č. 328 N�vrh na schv�lenie �veru na rekonštrukciu a zateplenie 
šk�l v ktorom schv�lilo prijatie �veru vo v�ške 5 mil. EUR na rekonštrukciu a zateplenie 
šk�l.  
Počas plnenia uznesenia miestny �rad prist�pil k v�beru dod�vateľov pr�c formou 
elektronick�ch aukci� čoho v�sledkom bolo zn�ženie predpokladan�ch n�kladov na zateplenie 
striech, v�menu okien a rekonštrukčn� pr�ce o cca. 20 %. Z toho d�vodu navrhujeme rozš�riť 
čerpanie �veru aj na ostatn� nehnuteľnosti v spr�ve a vlastn�ctve mestskej časti s cieľom 
zn�žiť ich energetick� n�ročnosť. Prijat�m tohto n�vrhu na doplnenie uznesenia č. 328 bude 
m�cť starosta mestskej časti uzatvoriť dodatok k Zmluve o term�novanom �vere č. 10/027/09 
v ktorej sa rozš�ri bod 2.2.2. �čel �veru: Financovanie a refinancovanie kapit�lov�ch 
v�davkov Mestskej časti Bratislava–Petržalka, rekonštrukcia školsk�ch objektov 
a nehnuteľnost� v spr�ve a vlastn�ctve mestskej časti.

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:
Z�roveň odpor�čame starostovi mestskej časti zv�žiť potrebu rokovania s pr�slušnou bankou 
o zmene alebo dodatku „Zmluvy o poskytnut� �veru“. 

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

Uznesenie č. 328

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. s ch v a ľ u j e 

prijatie �veru vo v�ške 5 mil. EUR na rekonštrukciu a zateplenie šk�l 

2. p o v e r u j e  

starostu uzatvoren�m zmluvy o poskytnut� �veru s Dexia bankou Slovensko

3. b e r i e  n a v e d o m i e

stanovisko miestneho kontrol�ra k prijatiu n�vratn�ch zdrojov financovania.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 33, za 33, proti 0, zdržali sa 0.

Z�pisnica
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 13.9.2010

K bodu 10/ N�vrh na zmenu uznesenia MZ č. 328/2009
V tejto časti rokovania opustil zasadnutie jeden člen finančnej komisie a pretože zostali iba 
štyria členovia, č�m finančn� komisia nebola uzn�šaniaschopn�, ďalšie uznesenia maj� iba 
odpor�čaj�ci charakter. Materi�l uviedol predseda komisie a po diskusii prijali členovia 
nasledovn� odpor�čaj�ce stanovisko:

Finančn� komisia žiada doplniť predložen� materi�l o skutočn� čerpanie �veru vr�tane 
predpokladan�ho čerpania �veru na v�menu okien ZŠ Hol�čska.
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 4
Za           : 4

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

Ad. 3. N�vrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 328/2009

Uznesenie č. 04/11/10

KPČ s N�vrhom na zmenu uznesenia nes�hlas� a odpor�ča ušetren� finančn� 
prostriedky investovať do v�meny okien a opr�v striech školsk�ch a predškolsk�ch zariaden�, 
tak ako bol p�vodne schv�len� �čel použitia �veru.

Hlasovanie: za  6,  proti 0, zdržal sa 0 


