Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Zápisnica
z rokovania 42. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Bratislava-Petržalka, konaného dňa 28. septembra 2010.

mestskej

časti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: pp. Mariana Bakerová, František Šebej, Peter Guttman.
Neospravedlnení: 0
Počet poslancov sa v rokovacej sieni priebežne menil.
Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie otvoril p. Milan Ftáčnik, starosta mestskej časti. Privítal
prítomných, hostí, ako aj občanov a skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné počtom prítomných poslancov 29, čo predstavuje 72,5 %.
Návrh na úpravu programu rokovania:
1. p. starosta stiahol z rokovania bod č. 9 pozvánky - Návrh na schválenie
podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom objektu na Fedinovej ul. č. 7,
Bratislava,
2. p. Plšeková navrhla do programu zaradiť materiál Projekt Atletika pre deti
v podmienkach MČ Bratislava - Petržalka, ako 14. bod rokovacieho programu.
Hlasovanie o upravenom programe rokovania: za 32, proti 0, zdržal sa 1, - program
bol prijatý.
Voľba návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Jiří Rusnok
p. Miroslav Košina
p. Viera Palková
Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržal sa 0 - návrhová komisia bola schválená.
Voľba overovateľov zápisu:
Za overovateľov zápisu boli navrhnutí: p. Zuzana Lukačková
p. Ľudovít Hanák.
Hlasovanie o overovateľoch zápisu: za 33, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka, splatných k 31. 8. 2010.______________________________________
O materiáli sa rokovalo bez úvodného slova.
Diskusia:
p. Novota - uznesenie č. 498 - priechod cez Chorvátske rameno, urgentná potreba
riešenia, mrzí ho negatívne stanovisko krajského dopravného
inšpektorátu.

Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 602
---------2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2010.
Úvodné slovo k materiálu predniesol Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia.
Diskusia:
p. Plšeková - pochválila samosprávu za zodpovedné narábanie s financiami.
Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0 , zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 603
---------3. Návrh na úpravu rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2010.
Úvodné slovo predniesol starosta p. Ftáčnik.
Diskusia:
p. Belohorec - zdôvodniť krátenie na opravu komunikácií a chodníkov, je
nedostatok parkovacích miest, prečo sa krátia financie práve v tejto
oblasti?
p. Plšeková – predložená tabuľka je v zmysle záverov rokovania klubov,
p. Dragúň - stotožňuje sa so znížením z dôvodu krízy, k programu 12 dotácia pre
Pastoračné centrum, treba ju poskytnúť, začali stavať a je to aj
uznesenie z r. 2009,
p. Brath - pastoračné centrum, predpoklad ukončenia do konca októbra 2010,
p. Miškanin – vyjadril sa k nečerpaniu za jednotlivé položky, v zápisnici
z finančnej komisie sa navrhuje riešenie výpadku príjmov, práce boli
pozastavené.
Hlasovanie: prítomných 34, za 32, proti 0 , zdržali sa 2 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 604
---------4. Stanovisko k urbanistickej štúdii zóny „Údernícka v MČ BratislavaPetržalka“._________________________________________________
Úvodné slovo predniesla p. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja
a dopravy; štúdia je podkladom k zmene územného plánu, požadujeme menšiu
zástavbu, s navrhovanou zmenou súhlasíme.
Diskusia:
p. Augustín - podal pozmeňujúci návrh uznesenia k alternatíve č. 2, zmena kódu na
G 201,
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p. Pavlík - zmenu chápe ako neschválenie,
p. Kordošová – nesúhlas so štúdiou v tejto podobe, nechceme dopravu
v predkladanej intenzite,
p. Novota - doprava kolabuje už teraz, pokiaľ sa doprava nevyrieši, neriešiť ďalej,
p. Plšeková -zachovať kód J 201, vyzvala p. Augustína na stiahnutie svojho návrhu
p. Augustín - stiahol návrh na zmenu uznesenia,
p. Košina - neúmerná intenzita výstavby, doplniť riešenie dopravy do projektu a
doplniť podmienku vyčlenenia územia pre voľnočasové aktivity,
p. Kordošová – vzhľadom na pripomienky ohľadom dopravy na Úderníckej
a Kopčianskej ul., bolo predložené stanovisko mestskej časti.
Návrhová komisia dostala dva pozmeňujúce návrhy:
1. p. Augustín – zmena kódu na G 201 – návrh bol stiahnutý.
2. p. Košina:
doplniť k podmienkam bod: „Žiadame v projekte vyčleniť časť riešeného územia
pre športové a voľnočasové aktivity.“
Hlasovanie: prítomných 32, za 32 proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol
prijatý.
Hlasovanie o uznesení ako celku – alt. č. 2: prítomných 33, za 33, proti 0, zdržal sa
0, - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 605
---------5. Znižovanie energetickej náročnosti školských budov._____________________´
Spoločné úvodné slovo k materiálom 5A, 5B a 5C predniesol prednosta MÚ, Ing.
Miškanin, nakoľko body úzko súvisia.
5A. Správa o realizácii projektu „Znižovanie energetickej náročnosti školských
budov.“_________________________________________________________
Diskusia: Spoločná diskusia pre body 5.
p. Plšeková - stanovisko klubu SDKÚ-DS v 5A, za variant B, dodržiavať postup
krokov, ako boli navrhnuté, nedočerpať zádržné,
p. Hrdlička - komisia správy majetku je za bod 5B a 5C v predloženom znení,
k 5A - spochybňuje čiastku opravy DK uvedenú KZP, nebol
vypracovaný výkaz a výmer, žiadna kalkulácia opravy
Navrhuje schváliť A - správu a v bode B zlúčiť 1 a 2, vypustiť
variant opravy okien.
p. Radosa - chýba vyhodnotenie úspory výdavkov za energiu za rok 2009,
nevyčerpať úver o výšku zádržného,
p. Košina – navrhuje vykonať to, čo je pripravené a vyčíslené – oprava striech
MŠ, výmena okien na prístavbách, zabezpečenie projektovej
dokumentácie na opravu strechy DK,
p. Miškanin - reakcia na p. Košinu je tu riaditeľ KZP, aj p. Lezo, môžu odpovedať
na otázky;
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k p. Radosovi – nemáme prostriedky na energetický audit budov
(vyčíslenie úspory), so stavebnou fakultou sú dobré kontakty - urobia
podklady na ďalšie objekty bez finančných požiadaviek, Riaditelia škôl
si vedia porovnať výdavky za kúrenie v roku 2009/2010, rok 2010/2011 už budú vykázané úspory.
p. Rusnok - nielen zatepliť, ale riešiť aj zatekanie strechy KZP,
p. Lezo – sleduje len úspory MŠ, v letnom období 25%, v zimnom období 15%,
optimálne vykázanie úspor je možné až po 3 rokoch (2011-2012).
p. Snopko - k problému zateplenia strechy DK ZH - objekt je z roku 1972, havarijná
situácia strechy, železné okná odoberajú teplo, definitívny odhad
nákladov na opravu je možné dať po spracovaní projektovej
dokumentácie, objekt slúži aj školám, potrebuje súrne pomoc,
p. Plšeková - finančný objem úspor je taký, že dovoľuje obidva kroky, zádržné slúži
na riešenie reklamácií, schváliť krok 1 a 2 , zádržné v predloženej
podobe.
p. Lucká - uznáva opravu strechy, úver by mal však prednostne slúžiť pre školy,
vymeniť poradie krokov (2 1 3),
p. Kováč – pre rok 2010 práce nie sú pripravené,
p. Leštinská, riaditeľka školy - podporila výmenu okien na prístavbách ZŠ,
p. Čapčeková - dokončiť školy a potom KZP,
p. Petrisková - prihovára sa za dokončenie MŠ a ZŠ Budatínska,
p. Fiala - ZŠ majú náklady na teplo, prístavby sú v prenájme,
p. Lukačková – otázka priorít, prístavby sú prenajaté iným subjektom,
p. Čapčeková - ak ide o havarijný stav, tento riešiť z iných fondov, peniaze sú určené
pre MŠ a ZŠ,
p. Ftáčnik - iné ako rozpočtové financie nemáme,
p. Lezo - prístavby riešiť samostatným meraním odberu energie,
p. Dragúň - l. či všetky školy majú projektovú dokumentáciu ?
2. dokedy by sa to dalo urobiť?
p. Lezo - doklady sú, dokončenie realizácie do 15.12 v lepšom počasí, v horšom na jar
2011.
Návrhová komisia dostala 4 návrhy zmien uznesenia:
1. p. Hrdlička:
„Schvaľuje:
A. Správu o realizácii projektu Zníženie energetickej náročnosti školských budov.
B. Ďalší postup v poradí krokov- z nevyčerpaného úveru vykonať zateplenie strechy
vrátane projektovej dokumentácie na nehnuteľnosti DK Zrkadlový háj zateplenie
striech na základných a materských školách:
- MŠ Lietavská (Pavilón na 2. np v časti MŠ),
- MŠ Pifflova (Pavilón na 2. np v časti DJ)
- ZŠ Budatínska (Pavilón 1, 2 a B).“
Návrh poslanec stiahol.
2. p. Košina:
ďalší postup v poradí: krok 1 - zateplenie striech na ZŠ a MŠ (pôvodne bod 2
krok 2 - výmenu okien na prístavbách ZŠ (pôvodne 3)
krok 3 - zateplenie strechy vrátane PD pre DK ZH.“
Návrh poslanec stiahol.
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3. p. Lucká:
„navrhujem vymeniť v bode B krok 2 a krok 1“
Návrh poslankyňa stiahla.
4. p. Dragúň:
„bod C uznesenia - nedočerpanie úveru o výšku zádržného znížiť na maximálne
50% zádržného t. j. 140.000 € a presunúť k plánovaným prostriedkom, v bode B,
krok z nevyčerpaného úveru, vykonať výmenu okien a zateplenie strechy, vrátane
projektovej dokumentácie na nehnuteľnosti DK ZH, vymeniť body v poradí 2, 1, 3.“
Hlasovanie: prítomných 34, za 33, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 - návrh bol prijatý.
---------Starosta, p. Ftáčnik vyhlásil 10 minútovú prestávku .
---------Hlasovanie: prítomných 34, za 33, proti 0, zdržal sa 1, návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 606
---------5B. Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 287/2008._______
Hlasovanie o uznesení v predloženom znení: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal
sa 0, - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č.607
---------5C. Návrh na doplnenie miestneho zastupiteľstva č. 328/2008.________________
Hlasovanie o uznesení v predloženom znení s doplnkom na poverenie starostu
uzavrieť dodatok k zmluve o termínovanom úvere: prítomných 33, za 33, proti 0,
zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 608
---------6. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v MČ
Bratislava-Petržalka za 2. štvrťrok roku 2010._________________________
Materiál uviedol p. Ftáčnik - poďakoval bytovému oddeleniu, aj bytovej komisii za
aktívnu prácu v tejto problematike.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: prítomných 32, za 32, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 609
----------
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7. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 436/2009.__________
Prednosta p. Miškanin uviedol materiál, všetky prenájmy schvaľuje MZ.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: prítomných 33, za 33, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 610
---------8. Návrh na úpravu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 534/2010.___________
Materiál uviedol pán Miškanin, prednosta MÚ, odporúča schváliť len bod 1
uznesenia - 9 člennú komisiu, všetky výsledky VOS sú schvaľované v
zastupiteľstve, ide o usmernenie zo Správy katastra.
Diskusia:
p. Hrdlička - podporuje návrh,
p. Rusnok – podporil,
p. Kováč – upozornil, že vyhlasovateľ má právo zrušiť VOS, resp. neschváliť
výsledok VOS.
Hlasovanie: prítomných 35, za 35, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 611
---------9. Návrh na prenájom pozemkov pre GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10,
Bratislava.__________________________________________________________
Úvodné slovo predniesol Ing. Kubička - vedúci oddelenia nakladania s majetkom,
nájomník chce vybudovať 10 parkovacích miest, pozemky sú zverené MČ zmena
ceny na 25,- €/m².
Diskusia:
p. Kimerlingová - upozornila na vybudovanie parkovacích miest z cudzích zdrojov,
parkovisko bude slúžiť aj kúpajúcim sa na Draždiaku - prosí
o podporu,
p. Augustín - 22 parkovacích miest na 2 x 54 m² sa tu nedá postaviť - nezmestia sa
tam, čo je „riešiť MČ“?
p. Hrdlička - finančná komisia navrhla ponechať cenu 25 €, po vybudovaní
odovzdať parkovisko na užívanie verejnosti - doplniť do uznesenia.
Návrhová komisia dostala pozmeňujúci návrh uznesenia p. Hrdličku
„po ukončení bude parkovisko odovzdané na bezplatné užívanie verejnosti“.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu: za 30, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
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Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
02. Ľudovít Augustín
03. Mariana Bakerová
04. Michal Belohorec
05. Anton Brath
06. Miloš Čambál
07. Andrea Čapčeková
08. Marián Dragúň
09. Ľubica Škorvaneková
10. Ľudmila Farkašovská
11. Dušan Figel
12. Peter Guttman
13. Ľudovít Hanák
14. Peter Hrdlička
15. Stanislav Janota
16. Viera Kimerlingová
17. Juraj Kocka
18. Tibor Kósa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
22. Eugen Lexmann
23. Mária Lucká
24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
za
ospravedlnená
proti
za
za
za
za
zdržala sa
za
za
ospravedlnený
zdržal sa
za
za
za
zdržal sa
zdržal sa
za
za
za
za
za
zdržala sa
za
za
za
za
za
za
zdržala sa
za
za
za
zdržala sa
za
zdržal sa
ospravedlnený
neprítomný
za

Hlasovanie: 3/5 väčšinou hlasov prítomných 36, za 27, proti 1, zdržali sa 8 - návrh bol
prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 612
----------
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10. Návrh na prenájom pozemkov pre spoločnosť P&P HOCKEY SPORTS,
s.r.o. Gelnická 14, Bratislava._________________________________________
Úvodné slovo predniesol Ing. Kubička - vedúci oddelenia nakladania s majetkom,
jedná sa o 77 m², nájom na 20 rokov, chcú vybudovať ihriská na tomto pozemku,
cena 10,- €/ m².
Diskusia:.
p. Kimerlingová – podporiť materiál, dbať, aby sociálne zariadenia boli verejne
prístupné, aj pre návštevníkov Veľkého Draždiaka,
p. Plšeková - zmena návrhu uznesenia - navrhuje na 10 rokov, potom dohodnúť na
ďalšie obdobie,
p. Ftáčnik - komisie postupovali v súlade s mestom, je to protichodný návrh,
partnera poznáme, ide o nadšencov, prihovára sa za 20 rokov,
p. Radosa – stanoviť časový harmonogram investícií,
p. Miškanin - zaväzujú sa investovať 200 tis. €, dá sa vložiť podmienka do
uznesenia, dokedy toto preinvestovať,
p. Radosa - prenájom minimálne na 10 rokov,
p. Plšeková, FP – vytvoriť tlak na nájomcu, 20 rokov je dlhá doba, nevieme čo je
v zmluve, preto 10 rokov, ak vybudujú sociálne zariadenia, dať
opciu na ďalších 10 rokov,
p. Košina – podmienka, že do dvoch rokov vybudujú sociálne zariadenia, potom
sa im nájom predĺži o ďalších 10 rokov,
p. Čapčeková - prikláňa sa názoru starostu a prednostu,
p. Ftáčnik - MZ môže stanoviť podmienky nájmu na 20 rokov s podmienkou
investovať 200 tis. € do 5 rokov, ak nie, je to dôvod na výpoveď
nájmu,
p. Plšeková – stiahla svoj návrh,
p. Nitranský, FP – požadovať záväzné stanovisko banky alebo iného sponzora,
bez tejto záruky sa do toho nepúšťať,
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
02. Ľudovít Augustín
03. Mariana Bakerová
04. Michal Belohorec
05. Anton Brath
06. Miloš Čambál
07. Andrea Čapčeková
08. Marián Dragúň
09. Ľubica Škorvaneková
10. Ľudmila Farkašovská
11. Dušan Figel
12. Peter Guttman
13. Ľudovít Hanák
14. Peter Hrdlička
15. Stanislav Janota
16. Viera Kimerlingová
17. Juraj Kocka

za
za
ospravedlnená
za
za
za
za
za
za
za
neprítomný
ospravedlnený
zdržal sa
za
za
za
zdržal sa
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18. Tibor Kósa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
22. Eugen Lexmann
23. Mária Lucká
24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
za
neprítomný
za
za
za
zdržala sa
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
ospravedlnený
neprítomný
za

Hlasovanie: 3/5 väčšinou hlasov prítomných 34, za 31, proti 0, zdržali sa 3 - návrh bol
prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 613
---------11. Návrh na prenájom pozemkov pre spoločnosť P&LKW HOLDING, s.r.o.
Šustekova 37, Bratislava.__________________________________________
Úvodné slovo predniesol Ing. Kubička - vedúci oddelenia nakladania s majetkom,
materiál bol prerokovaný v komisii za cenu 10,13 €, žiadateľ ju neakceptoval.
Diskusia:
p. Hrdlička - komisia miestneho majetku navrhuje prerokovať možnosť odpredaja
pozemku, majú na ňom postavenú stavbu.
p. Plšeková – odporučila schváliť nájom, príjem je potrebný, ide o prebytočný
majetok, ktorý treba predať.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
02. Ľudovít Augustín
03. Mariana Bakerová
04. Michal Belohorec
05. Anton Brath
06. Miloš Čambál

za
proti
ospravedlnená
zdržal sa
zdržal sa
zdržal sa
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07. Andrea Čapčeková
08. Marián Dragúň
09. Ľubica Škorvaneková
10. Ľudmila Farkašovská
11. Dušan Figel
12. Peter Guttman
13. Ľudovít Hanák
14. Peter Hrdlička
15. Stanislav Janota
16. Viera Kimerlingová
17. Juraj Kocka
18. Tibor Kósa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
22. Eugen Lexmann
23. Mária Lucká
24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

zdržala sa
zdržal sa
za
za
zdržal sa
ospravedlnený
proti
proti
proti
za
proti
zdržal sa
za
zdržal sa
za
zdržal sa
za
za
za
zdržal sa
proti
zdržala sa
zdržal sa
proti
za
za
za
zdržala sa
neprítomná
zdržal sa
za
ospravedlnený
neprítomný
zdržal sa

Hlasovanie: potrebná 3/5 väčšinou hlasov prítomných z 35; za 13, proti 7, zdržali
sa hlasovania 15 - návrh nebol prijatý.
---------12. Návrh na dlhodobý prenájom stavby „Areál pre kolieskové korčule“ na
Markovej ul. v Bratislave pre žiadateľa OZ KASPIAN.___________________
Úvodné slovo predniesol Ing. Kubička - vedúci oddelenia nakladania s majetkom,
osobitný zreteľ - využívané pre problémovú mládež.
Diskusia:
Poslanci optickou väčšinou súhlasili s vystúpením zástupkyne OZ Kaspian.
p. Hollá Zuzana - informovala o aktivitách občianskeho združenia v rámci
terénnej sociálnej práce.
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Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
02. Ľudovít Augustín
03. Mariana Bakerová
04. Michal Belohorec
05. Anton Brath
06. Miloš Čambál
07. Andrea Čapčeková
08. Marián Dragúň
09. Ľubica Škorvaneková
10. Ľudmila Farkašovská
11. Dušan Figel
12. Peter Guttman
13. Ľudovít Hanák
14. Peter Hrdlička
15. Stanislav Janota
16. Viera Kimerlingová
17. Juraj Kocka
18. Tibor Kósa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
22. Eugen Lexmann
23. Mária Lucká
24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
za
ospravedlnená
za
za
za
za
za
za
za
za
ospravedlnený
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
ospravedlnený
neprítomný
neprítomný

Hlasovanie: 3/5 väčšinou hlasov z prítomných 35, za 35, proti 0, zdržali sa 0 návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 614
----------
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13. Projekt Atletika pre deti v podmienkach MČ Bratislava-Petržalka.
Materiál uviedla predkladateľka p. Plšeková, upozornila na potrebu zaradiť deti
do športovej aktivity, prístupnej každému, alarmujúci stav - deti sú obézne, málo
sa pohybujú, majú vysoký krvný tlak.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: prítomných 35, za 34, proti 0, zdržal sa 1 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 615
---------14. Žiadosť spoločnosti ZEMA, s.r.o. o dlhodobý prenájom nebytových
priestorov na Fedinovej 4 v Bratislave.____________________________
Úvodné slovo predniesol Ing. Kubička - vedúci oddelenia nakladania s majetkom,
návrh bol prerokovaný v komisii.
Diskusia:
p. Hrdlička - komisia správy majetku navrhuje vypísanie VOS,
p. Rusnok – komisia pod. činností odporúča schváliť materiál,
p. Kováč - samospráva dostáva peniaze, ide o službu občanom - robia revízie
výťahov, je za schválenie,
Návrhová komisia dostala l pozmeňujúci návrh poslanca Hrdličku :
„Vypísať obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytového priestoru na Fedinovej
ul. č. 4 v Bratislave.“
Hlasovanie: za 13, proti 9, zdržali sa 13 - návrh nebol prijatý.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
02. Ľudovít Augustín
03. Mariana Bakerová
04. Michal Belohorec
05. Anton Brath
06. Miloš Čambál
07. Andrea Čapčeková
08. Marián Dragúň
09. Ľubica Škorvaneková
10. Ľudmila Farkašovská
11. Dušan Figel
12. Peter Guttman
13. Ľudovít Hanák
14. Peter Hrdlička
15. Stanislav Janota
16. Viera Kimerlingová
17. Juraj Kocka
18. Tibor Kósa

za
zdržal sa
ospravedlnená
za
za
zdržal sa
zdržala sa
za
za
za
zdržal sa
ospravedlnený
za
proti
proti
za
za
za
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19. Miloslav Košina
20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
22. Eugen Lexmann
23. Mária Lucká
24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

zdržal sa
za
za
zdržal sa
zdržala sa
za
za
za
zdržal sa
zdržala sa
zdržal sa
za
za
za
za
zdržala sa
za
za
za
ospravedlnený
neprítomný
zdržal sa

Hlasovanie: prítomných 36, za 22, proti 2, zdržali sa 12 - návrh bol schválený.
Záver:
Uznesenie č. 616
---------15. Žiadosť Renáty Vaníkovej, Židovská 21, Bratislava o dlhodobý prenájom
nebytových priestorov na Rovniankovej 16 v Bratislave._________________
Úvodné slovo predniesol Ing. Kubička - vedúci oddelenia nakladania s majetkom,
nájomníčka vložila svoje prostriedky do zveľadenia priestoru, z tohto dôvodu
osobitný zreteľ.
Diskusia:
p. Hrdlička - na komisii MM boli prijaté závery vypísať VOS,
p. Novota - pýta sa na vyčíslené práce - neboli vydokladované, či nás o zámere
investovať informovala,
p. Čapčeková - nejedná sa o osobitný zreteľ, ide o reštauračné služby, treba
vypísať verejnú obchodnú súťaž,
p. Rusnok - pochopiť aj druhú stranu - podnikateľa, nemáme veľa záujemcov o
priestory,
p. Kováč – osobitný zreteľ nie je zákonom definovaný, poslanci majú právo
rozhodovať o majetku obce,
p. Lucká - nepodporuje, aby boli reštauračné zariadenia a herne v blízkosti
obytného domu,
p. Miškanin – upozornil, že ak dnes nebude schválený nájom, najskôr sa tento
schváli v januári a až vo februári 2011 sa môže prenajať. V opačnom
prípade sa musia priestory zrekonštruovať, investovať do nich, inak
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ich neprenajmeme, je množstvo voľných priestorov, o ktoré nie je
záujem,.
p. Ftáčnik - poslanci majú pravdu, treba vyhlásiť súťaž,
p. Kubička – p. Vaníková opravy oznámila, vybudovala kanalizačné potrubie,
vzduchotechniku, nejedná sa o rekonštrukciu, stavebné práce
nezasahovali do objektu, dali sme súhlas na bežnú stavebnú činnosť.
Návrhová komisia dostala pozmeňujúci návrh poslanca Hrdličku:
„Vypísať obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov na
Rovniankovej č. 16 v Bratislave“.
Hlasovanie: za 16, proti 5, zdržali sa 13 - návrh nebol prijatý.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
za
02. Ľudovít Augustín
zdržal sa
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
za
06. Miloš Čambál
za
07. Andrea Čapčeková
proti
08. Marián Dragúň
zdržal sa
09. Ľubica Škorvaneková
za
10. Ľudmila Farkašovská
za
11. Dušan Figel
za
12. Peter Guttman
ospravedlnený
za
13. Ľudovít Hanák
14. Peter Hrdlička
zdržal sa
15. Stanislav Janota
proti
16. Viera Kimerlingová
proti
17. Juraj Kocka
za
18. Tibor Kósa
za
19. Miloslav Košina
zdržal sa
20. Juraj Kováč
za
21. Juraj Kríž
proti
22. Eugen Lexmann
zdržal sa
23. Mária Lucká
proti
24. Zuzana Lukačková
neprítomná
25. Tomáš Mikus
za
26. Karol Nitranský
za
27. Michal Novota
proti
28. Viera Palková
proti
29. Rastislav Pavlík
za
30. Alexandra Petrisková
proti
31. Iveta Plšeková
neprítomná
32. Michal Radosa
za
33. Jiří Rusnok
za
34. Mariana Sabadošová
zdržala sa
35. Anna Sotníková
za
36. Peter Stach
zdržal sa
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37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
ospravedlnený
neprítomný
proti

Hlasovanie: prítomných 34, za 18, proti 9, zdržali sa 7 – materiál nezískal
potrebnú 3/5 väčšinu hlasov na schválenie.
---------16. Návrh spoločnosti ALK VARIANT SHOP, s.r.o. na započítanie pohľadávok.
Prednosta, Ing. Miškanin uviedol materiál, dlh na nájomnom je 18.190,- €,
ponúkajú materiálne plnenie - plastové okná ako kompenzáciu dlhu Naša
dosiahnutá priemerná realizačná cena z výberového konania je 127,- €/m², vedeli
by sme z toho vymeniť okná na Haanovej 10, sektor B, potom by táto požiadavka
bola prijateľná pre zhodnotenie nášho majetku.
Diskusia:
p. Kováč - dnes sme schválili úpravu rozpočtu, či firma súhlasí s cenou,
p. Čapčeková – uznaním zápočtu by bol porušený zákon o verejnom obstarávaní,
musí to byť cez VOS, inak hrozí pokuta,
p. Kimerlingová - otázku na prednostu –objasniť sumu pohľadávky,
p. Radosa – právny referát mal predložiť písomné stanovisko, či je možné takto
postupovať,
p. Miškanin - daný návrh vychádza z reality, vymáhanie cez exekútora je zdĺhavé,
ALK Variant ešte nepotvrdil, či akceptuje náš návrh,
p. Fiala - v dôvodovej správe, chýba explicitne cena za m²,
p. Čapčeková - aj okná musia byť cez VOS, je to náš majetok, musí sa súťažiť.
p. Kocka – aký je súčasný stav, či firma platí? Spoločnosť stavia budovu, firma
nemá peniaze?
p. Miškanin – z našej strany je snaha čím skôr dospieť k uspokojeniu našej
pohľadávky,
p. Belohorec - všetky pohľadávky sú netransparentné, aké úroky?
p. Kováč - druhotná platobná neschopnosť podnikateľa, Panon Office stavia iná
spoločnosť,
p. Čapčeková, FP - upozornila, ak nebude VOS, hrozí pokuta,
p. Haraslín, právnik – spoločnosti musia uznať záväzok a potom spísať dohodu
o urovnaní - do budúceho MZ dať písomné znenie,
p. Kováč - podal návrh na prerušenie rokovania k tomuto bodu.
Hlasovanie o prerušení rokovania: prítomných 33, za 33, proti 0, zdržal sa 0 návrh bol prijatý.
--------17. Návrh na prenájom odovzdávacej stanice tepla na Haanovej ul. 10
spoločnosti DALKIA, a.s.___________________________________________
Materiál uviedol prednosta MÚ, Ing. Miškanin.
Diskusia:
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p. Kimerlingová – ide o dobré riešenie pre OST, do uznesenia doplniť, že
regulačný príkon ostane nezmenený len do 31.12.2011- podá
písomný návrh uznesenia,
p. Hrdlička - v komisii nakladania s majetkom prerokované, žiada doplniť
uznesenie o odstránenie závad do 1 mesiaca po podpísaní dodatku
zmluvy,
p. Košina – žiada uviesť výšku nájmu zo zmluvy,
p. Radosa - upozornil na osobitný zreteľ alebo na vypísanie VOS, materiál mal
byť takto spracovaný,
p. Miškanin - čo sa týka zmluvy, má 18 dodatkov, zložitý vzorec na výpočet
nájomného, vypadol osobitný zreteľ, napravíme.
Hlasovanie o doplnenom znení: za 20, proti 0, zdržali sa 10 - návrh bol prijatý.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
zdržala sa
02. Ľudovít Augustín
za
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
proti
05. Anton Brath
neprítomný
06. Miloš Čambál
ospravedlnený
07. Andrea Čapčeková
za
za
08. Marián Dragúň
09. Ľubica Škorvaneková
neprítomná
10. Ľudmila Farkašovská
neprítomná
11. Dušan Figel
neprítomný
12. Peter Guttman
ospravedlnený
13. Ľudovít Hanák
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
neprítomný
16. Viera Kimerlingová
neprítomná
17. Juraj Kocka
neprítomný
18. Tibor Kósa
za
19. Miloslav Košina
za
20. Juraj Kováč
neprítomný
21. Juraj Kríž
za
22. Eugen Lexmann
za
23. Mária Lucká
za
24. Zuzana Lukačková
zdržala sa
25. Tomáš Mikus
zdržal sa
26. Karol Nitranský
za
27. Michal Novota
neprítomný
28. Viera Palková
za
29. Rastislav Pavlík
neprítomný
30. Alexandra Petrisková
neprítomná
31. Iveta Plšeková
zdržala sa
32. Michal Radosa
za
33. Jiří Rusnok
za
34. Mariana Sabadošová
za
35. Anna Sotníková
zdržala sa
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36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
za

Hlasovanie: prítomných 23, za 17, proti 1, zdržali sa 5 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 617
---------18. Prerokovanie možnosti odpredaja pozemkov parc. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1.
Materiál uviedol p. Mikus - jedná sa o 62 bytových jednotiek, nájomné byty pre
mladé rodiny a sociálne lôžka pre seniorov, v súčasnosti je nedostatok týchto
zariadení a bude sa to zhoršovať, do roku 2020 sa počet ľudí v dôchodkovom
veku zdvojnásobí.
Diskusia:
p. Augustín - materiál nebol v komisii, nebolo k materiálu priložené vyjadrenie
MČ, je v rozpore s územným plánom - nemôže s týmto súhlasiť,
p. Lexmann - nerozumie záujmu predkladateľa, toto je najhoršie riešenie pre
dôchodcov,
p. Kováč - p. Lexmann prečo si myslíte, že je to najhorší spôsob?
p. Ftáčnik – dnes je potrebné rozhodnúť, čo s pozemkom,
p. Plšeková – je za alternatívu B2, v rozpočte sa s tým však nerátalo,
p. Miškanin – B2 a C2 sú nereálne,
p. Radosa - podporuje alternatívu nepredaja pozemku, využitie na výstavbu
nájomných bytov alebo iné sociálne účely, verí spoločnosti pre
rozvoj bývania,
p. Augustín, FP – ide o stabilizované územie, ak podporíme výstavbu, ideme proti
zákonu a územnému plánu,
p. Mikus - za alternatívu realizácie sociálneho programu, prosí o podporu alt. B.
Návrhová komisia odporučila hlasovať o alternatíve A - vyhlásenie verejnej
obchodnej súťaže:
Hlasovanie: za 0, proti 3, zdržali sa 25 - návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o alternatíve B1: prítomných 28, za 22, proti 0, zdržali sa 6 – návrh
bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 618
---------19. Návrh na prenájom školského bazéna v Základnej škole Holíčska 50.
Materiál uviedla vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu Mgr. Poláková - cena
nájmu podľa metodického usmernenia.
Diskusia:
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p. Lukačková - školská komisia podrobne rokovala o všetkých materiáloch, majú
napísaný záznam, ku každému je tu odporučenie,
p. Augustín - ide o 9 bodov, nech návrhová komisia prečíta návrhy v zmysle
odporučenia komisie - bude to bez úvodného slova a následné
hlasovanie.
Návrhová komisia
Hlasovanie: za 27, proti 1, zdržali sa hlasovania 1 - návrh bol prijatý.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
za
02. Ľudovít Augustín
za
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnený
06. Miloš Čambál
ospravedlnený
07. Andrea Čapčeková
za
08. Marián Dragúň
za
09. Ľubica Škorvaneková
za
za
10. Ľudmila Farkašovská
11. Dušan Figel
neprítomný
12. Peter Guttman
ospravedlnený
13. Ľudovít Hanák
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
neprítomný
16. Viera Kimerlingová
neprítomná
17. Juraj Kocka
neprítomný
18. Tibor Kósa
za
19. Miloslav Košina
za
20. Juraj Kováč
za
21. Juraj Kríž
za
22. Eugen Lexmann
za
23. Mária Lucká
za
24. Zuzana Lukačková
za
25. Tomáš Mikus
za
26. Karol Nitranský
za
27. Michal Novota
za
28. Viera Palková
za
29. Rastislav Pavlík
za
30. Alexandra Petrisková
za
31. Iveta Plšeková
za
32. Michal Radosa
za
33. Jiří Rusnok
za
34. Mariana Sabadošová
za
35. Anna Sotníková
za
36. Peter Stach
za
37. Jozef Szabó
neprítomný
38. František Šebej
ospravedlnený
39. Anton Šmotlák
neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner
za

18

Hlasovanie: prítomných 29, za 29, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 619
---------20. Návrh na prenájom školského bazéna v Základnej škole Turnianska 10.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka :
01. Oľga Adamčiaková
za
02. Ľudovít Augustín
za
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnený
06. Miloš Čambál
ospravedlnený
07. Andrea Čapčeková
za
08. Marián Dragúň
za
09. Ľubica Škorvaneková
za
10. Ľudmila Farkašovská
za
11. Dušan Figel
neprítomný
12. Peter Guttman
ospravedlnený
neprítomný
13. Ľudovít Hanák
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
neprítomný
16. Viera Kimerlingová
neprítomná
17. Juraj Kocka
neprítomný
18. Tibor Kósa
za
19. Miloslav Košina
za
neprítomný
20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
za
22. Eugen Lexmann
za
23. Mária Lucká
za
24. Zuzana Lukačková
za
25. Tomáš Mikus
neprítomný
26. Karol Nitranský
za
27. Michal Novota
za
28. Viera Palková
za
29. Rastislav Pavlík
za
30. Alexandra Petrisková
za
31. Iveta Plšeková
za
32. Michal Radosa
za
33. Jiří Rusnok
za
34. Mariana Sabadošová
za
35. Anna Sotníková
za
36. Peter Stach
za
37. Jozef Szabó
neprítomný
38. František Šebej
ospravedlnený
39. Anton Šmotlák
neprítomný
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40. Tomáš Weissensteiner

za

Hlasovanie: prítomných 26, za 26, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 620
---------21. Návrh na prenájmy nebytových priestorov v Základnej škole Tupolevova 20.
Komisia školská odporučila schváliť prenájom len pre TJ BUDO.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
za
02. Ľudovít Augustín
za
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnený
06. Miloš Čambál
ospravedlnený
za
07. Andrea Čapčeková
08. Marián Dragúň
za
09. Ľubica Škorvaneková
za
10. Ľudmila Farkašovská
za
11. Dušan Figel
neprítomný
12. Peter Guttman
ospravedlnený
13. Ľudovít Hanák
neprítomný
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
neprítomný
16. Viera Kimerlingová
neprítomná
17. Juraj Kocka
neprítomný
18. Tibor Kósa
za
19. Miloslav Košina
za
20. Juraj Kováč
neprítomný
21. Juraj Kríž
za
22. Eugen Lexmann
za
23. Mária Lucká
za
24. Zuzana Lukačková
za
25. Tomáš Mikus
neprítomný
26. Karol Nitranský
za
27. Michal Novota
za
28. Viera Palková
za
29. Rastislav Pavlík
za
30. Alexandra Petrisková
za
31. Iveta Plšeková
za
32. Michal Radosa
za
33. Jiří Rusnok
za
34. Mariana Sabadošová
za
35. Anna Sotníková
za
36. Peter Stach
za
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37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
za

Hlasovanie: prítomných 26, za 26, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 621
---------22. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Budatínska 61.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
za
02. Ľudovít Augustín
za
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnený
ospravedlnený
06. Miloš Čambál
07. Andrea Čapčeková
za
08. Marián Dragúň
za
09. Ľubica Škorvaneková
za
10. Ľudmila Farkašovská
za
11. Dušan Figel
neprítomný
12. Peter Guttman
ospravedlnený
13. Ľudovít Hanák
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
neprítomný
16. Viera Kimerlingová
neprítomná
17. Juraj Kocka
neprítomný
18. Tibor Kósa
za
19. Miloslav Košina
neprítomný
20. Juraj Kováč
neprítomný
21. Juraj Kríž
za
22. Eugen Lexmann
za
23. Mária Lucká
za
24. Zuzana Lukačková
za
25. Tomáš Mikus
neprítomný
26. Karol Nitranský
za
27. Michal Novota
za
28. Viera Palková
za
29. Rastislav Pavlík
za
30. Alexandra Petrisková
za
31. Iveta Plšeková
za
32. Michal Radosa
za
za
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
za
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35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
za
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
za

Hlasovanie: prítomných 26, za 26, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 622
---------23. Návrh na prenájmy v Základnej škole Gessayova 2.
Školská komisia odporúča schváliť zmenu v bode II B. Prenájom telocvične pre
TK OLYMP upraviť cenu na 0,33 € /m²/rok na dobu 5 rokov do roku 2015, po
tomto termíne predĺžiť nájom.
Diskusia:
p. Plšeková -zmeniť cenu na 0,33 €//m²/rok, dobu prenájmu ponechať 10 rokov.
Návrhová komisia dostala pozmeňujúci návrh poslankyne Plšekovej:
„Schvaľuje II.B 0,33 € /m² na dobu 10 rokov od 1.10.2010 do 30.9.2020.“
Hlasovanie: prítomných 27, za 27, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka :
01. Oľga Adamčiaková
za
02. Ľudovít Augustín
za
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnený
06. Miloš Čambál
ospravedlnený
07. Andrea Čapčeková
za
08. Marián Dragúň
za
09. Ľubica Škorvaneková
za
10. Ľudmila Farkašovská
za
11. Dušan Figel
neprítomná
12. Peter Guttman
ospravedlnený
13. Ľudovít Hanák
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
za
16. Viera Kimerlingová
neprítomná
17. Juraj Kocka
neprítomný
18. Tibor Kósa
za
19. Miloslav Košina
za
20. Juraj Kováč
neprítomný
21. Juraj Kríž
za
22. Eugen Lexmann
za
23. Mária Lucká
za
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24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
neprítomný
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
neprítomný

Hlasovanie: prítomných 27, za 27, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 632
---------24. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
za
02. Ľudovít Augustín
za
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnený
06. Miloš Čambál
ospravedlnený
07. Andrea Čapčeková
za
za
08. Marián Dragúň
09. Ľubica Škorvaneková
za
10. Ľudmila Farkašovská
za
11. Dušan Figel
neprítomný
12. Peter Guttman
ospravedlnený
13. Ľudovít Hanák
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
za
16. Viera Kimerlingová
neprítomná
17. Juraj Kocka
neprítomný
18. Tibor Kósa
za
19. Miloslav Košina
za
za
20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
za
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22. Eugen Lexmann
23. Mária Lucká
24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
za
za
neprítomný
za
za
za
za
za
za
neprítomný
za
za
za
za
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
neprítomný

Hlasovanie: prítomných 27, za 27, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 633
---------25. Návrh na prenájom časti školského areálu v ZŠ Černyševského 8.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
za
01. Oľga Adamčiaková
02. Ľudovít Augustín
za
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnený
06. Miloš Čambál
ospravedlnený
07. Andrea Čapčeková
za
08. Marián Dragúň
za
09. Ľubica Škorvaneková
za
10. Ľudmila Farkašovská
za
11. Dušan Figel
neprítomný
12. Peter Guttman
ospravedlnený
13. Ľudovít Hanák
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
za
16. Viera Kimerlingová
neprítomná
17. Juraj Kocka
neprítomný
18. Tibor Kósa
za
19. Miloslav Košina
za

24

20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
22. Eugen Lexmann
23. Mária Lucká
24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
za
za
za
za
neprítomný
za
za
za
za
za
za
neprítomný
za
za
za
za
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
neprítomný

Hlasovanie: prítomných 27, za 27, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 623
---------26. Návrh na prenájmy nebytových priestorov v Základnej škole Pankúchova 4.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková
za
02. Ľudovít Augustín
za
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
za
05. Anton Brath
ospravedlnený
06. Miloš Čambál
ospravedlnený
07. Andrea Čapčeková
za
08. Marián Dragúň
za
09. Ľubica Škorvaneková
za
10. Ľudmila Farkašovská
za
11. Dušan Figel
neprítomný
12. Peter Guttman
ospravedlnený
13. Ľudovít Hanák
za
14. Peter Hrdlička
za
15. Stanislav Janota
za
16. Viera Kimerlingová
neprítomná
17. Juraj Kocka
neprítomný
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18. Tibor Kósa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
22. Eugen Lexmann
23. Mária Lucká
24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

za
za
za
za
za
za
za
neprítomný
za
za
za
za
za
za
neprítomný
za
za
za
za
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
za

Hlasovanie: prítomných 28, za 28, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 624
---------27. Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy o nájme pozemku ZŠ Pankúchova 4.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka :
01. Oľga Adamčiaková
za
za
02. Ľudovít Augustín
03. Mariana Bakerová
ospravedlnená
04. Michal Belohorec
neprítomný
05. Anton Brath
ospravedlnený
06. Miloš Čambál
ospravedlnený
07. Andrea Čapčeková
za
08. Marián Dragúň
za
09. Ľubica Škorvaneková
za
10. Ľudmila Farkašovská
za
11. Dušan Figel
neprítomný
12. Peter Guttman
ospravedlnený
13. Ľudovít Hanák
za
za
14. Peter Hrdlička
15. Stanislav Janota
za
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16. Viera Kimerlingová
17. Juraj Kocka
18. Tibor Kósa
19. Miloslav Košina
20. Juraj Kováč
21. Juraj Kríž
22. Eugen Lexmann
23. Mária Lucká
24. Zuzana Lukačková
25. Tomáš Mikus
26. Karol Nitranský
27. Michal Novota
28. Viera Palková
29. Rastislav Pavlík
30. Alexandra Petrisková
31. Iveta Plšeková
32. Michal Radosa
33. Jiří Rusnok
34. Mariana Sabadošová
35. Anna Sotníková
36. Peter Stach
37. Jozef Szabó
38. František Šebej
39. Anton Šmotlák
40. Tomáš Weissensteiner

neprítomná
neprítomný
za
za
za
za
za
za
za
neprítomný
za
za
za
za
za
za
neprítomný
za
za
za
za
neprítomný
ospravedlnený
neprítomný
za

Hlasovanie: prítomných 27, za 27, proti 0, zdržai sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 625
---------28. Realizačný plán koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu
k mladej generácii na roky 2011 - 2012.________________________________
Úvodné slovo predniesla p. Poláková, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu.
Diskusia:
p. Pavlík - tento materiál je formálny, vrátiť na prepracovanie,
p. Škorvaneková – súhlasila, je málo konkrétny, nerokovať o ňom, vrátiť sa
k nemu až po voľbách,
p. Belohorec – nie je vhodný čas na riešenie koncepčných materiálov, predložiť
do MZ až po novom roku
p. Dragúň – materiál nie je formálny, jeden zdroj bol podklad z mesta, druhý zdroj
bol dotazníkový prieskum na ZŠ v Petržalke za účasti detských
parlamentov, bol 2x v komisii,
p. Košina – vyzval na podporu bodu č. 5 – športový areál na Wolkrovej,
p. Ftáčnik – iné podnety neboli dodané, neodzneli ani dnes, ani od mladých
poslancov.
Hlasovanie: prítomných 24, za 20, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 2 - návrh bol
prijatý.
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Záver:
Uznesenie č. 626
---------29.

Správa z následnej finančnej kontroly dokladovania vybraných
dodávateľských faktúr uhradených z rozpočtu Mestskej časti BratislavaPetržalka v roku 2009.______________________________________________
Úvodné slovo predniesol miestny kontrolór p. Fiala, boli skontrolované náhodne
vybraté faktúry a priložené dodacie listy, nebolo zistené oneskorené uhradenie,
Faktúry mali všetky požadované náležitosti.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: prítomných 23, za 23, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 627
----------

30. Správa z tematickej kontroly vedenia evidencie majetku a evidencie v školskej
jedálni Rovniankova č. 8, Bratislava.__________________________________
Úvodné slovo predniesol miestny kontrolór p. Fiala, postup zamestnancov
v zmysle predpisov.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: prítomných 23, za 23, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 628
--------31. Správa z kontroly hospodárenia Materskej školy Ševčenkova č. 35,
Bratislava.________________________________________________________
Úvodné slovo predniesol miestny kontrolór p. Fiala, neboli zistené nedostatky.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: prítomných 22, za 22, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 629
---------32. Odpovede na interpelácie a nové interpelácie.
p. Pavlík:
pán starosta, žiadam Vás o informácie týkajúce sa Tyršovho nábrežia:
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1. Po T-COM Magio pláži zostala (s)púšť. V areáli bola snaha o rekonštrukciu
a úpravu trávnika a plôch, žiaľ doteraz to nie je vrátené do pôvodného stavu.
Tráva nevyrástla...
Kto je zodpovedný za tento stav? A kto a kedy zjedná nápravu?
2. Po chodníku vedľa Dunaja jazdia motorové vozidlá, ktoré zásobujú zakotvené
lode, privážajú návštevníkov a dokonca priamo na chodníku parkujú. Chodník
a okolie je zdevastované a občania na prechádzke sú ohrozovaní jazdiacimi
motorovými vozidlami. Žiadam Vás o zjednanie nápravy, aby táto lokalita
slúžila občanom na relax, a aby bol v danej lokalite zabezpečený režim, ktorý
umožní zásobovať lode, ale nebude ohrozovať občanov.
Pán starosta, žiadam od Vás informáciu kto je vlastníkom uvedeného územia?
A kto je zodpovedný za čistotu a poriadok pod a povedľa viaduktu a nájazdu na
Nový most.
p. Pavlík:
Pán starosta chcem Vás požiadať o preverenie možnosti výstavby dostatočne
veľkých parkovacích plôch pri jazere Veľký Draždiak.
V čase pekného počasia v mesiaci august 2010 sa mojim známym stalo, že chceli
zaparkovať na parkovisku (Topoľčianska) pri bytovom dome (paneláku).
Draždiak bol plný tak isto aj parkovisko. Keď videli zaparkované motorové
vozidlá vedľa neudržiavanej ploche, tak zaparkovali na ňu. Aké bolo pre nich
nepríjemné prekvapenie, keď si našli bloček od mestskej polície.
Daný stav by vyriešilo vybudovanie väčších parkovacích plôch v okolí jazera.
Pán starosta, je v pláne stavebných úprav a zmien v okolí jazera Draždiak aj
výstavba parkovacích plôch? Ak nie, tak Vás žiadam o vykonanie všetkých
aktivít, ktoré budú viesť k zapracovaniu parkovacích plôch do plánovaných úprav
v okolí areálu Veľký Draždiak.
p. Pavlík:
Pán starosta chcem Vás požiadať o stanovisko k problému pani Márie
Vaškovičovej na predĺženie zmluvy za účelom prevádzkovania stánku Esperanza
s občerstvením pri jazere Veľký Draždiak.
Na základe petície (zo dňa 12.8.2010) a diskusie s jej členmi som dospel k názoru,
že jednanie Mestskej časti nebolo objektívne. Poskytované občerstvenie so
službami je občanmi vysoko hodnotené. Citujem petíciu: „Na Veľkom Draždiaku
prevádzkujú cca 6 reštauračných zariadení, ale ani jedno z nich nemá to, čo má
stánok Esperanza, a to kladný prístup k zákazníkom za dobré ceny.“
Chcem Vás požiadať o popísanie daného stavu s návrhmi riešenia, ktoré by
smerovali k predĺženiu resp. novému prenájmu stánku pri jazere Veľký Draždiak.
p. Pavlík:
Pán starosta chcem Vás požiadať o zmapovanie úprav v budove a v areáli MŠ na
Bohrovej 1, a ich naplánovanie do rozpočtových požiadaviek k budúcemu roku.
Zároveň podľa mojich skúseností viem, že je to problém väčšiny objektov
a areálov materských škôl.
l. V prípade výmeny okien a opráv striech sa vyskytol „nedostatok“, že v objeme
MŠ sú radiátory prehriate, nedá sa regulovať teplota. Tento nedostatok by sa dal
zvládnuť nainštalovaním termostatov určených na reguláciu jednotlivých
radiátorov.
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2. V areáli MŠ, ale aj do jeho vchodu sú porušené chodníky od vody, koreňov
stromov a ďalších prírodných vplyvov. Vzniká problém tým, že chodníky sú
rozbité, sú v nich trhliny resp. sa na nich tvoria mláky, ktoré spôsobujú deťom,
pedagogickému zboru, ale aj rodičom problémy. Treba dané poruchy zmapovať
a navrhnúť ich opravu do rozpočtu r. 2011.
p. Škorvaneková:
Vážený pán prednosta,
obraciam sa na Vás s interpeláciou, ktorá sa týka odstránenia značky zákaz vjazdu
na príjazdovej ceste k MŠ Hrobákova 5 a DJ Hrobákova 3. Podľa informácií
občanov bývajúcich v okolí, daná značka nemá svoje opodstatnenie už dlhé
obdobie. Zrušením škôlky na Hrobákovej už nedochádza k pravidelnému
zásobovaniu budovy, ktoré by si vyžadovalo takéto dopravné obmedzenie. Podľa
odpovede oddelenia územného rozvoja a dopravy, značku nemožno odstrániť
z toho dôvodu, že „v uvedenom objekte na Hrobákovej 3 má v súčasnosti sídlo
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré je
nevyhnutné dopravne obslúžiť“.
V dôsledku nedostatku parkovacích miest začali občania parkovať aj za
spomínanou značkou, čo samozrejme vzbudilo „záujem“ mestských policajtov,
ktorí tam pravidelne osádzajú tzv. papuče. Problém je v tom, že za značkou
parkujú autá, ktoré sú označené „Zásobovanie“. Na tomto mieste nechceme však
riešiť otázku, či toto označenie majú v poriadku...
Vážený pán prednosta, chcela by som Vás požiadať o preskúmanie situácie, či by
predmetná značka nemohla byť odstránená, čím by umožnila parkovanie pre 4-5
áut. Ak uvedené nie je možné z dôvodu zásobovania Centra pedagogickopsychologického, myslím si, že riešením by mohlo byť aspoň časové vymedzenie
zákazu s tým, že vo večerných hodinách by bolo občanom umožnené parkovanie.
Ako druhú alternatívu uvádzam posunutie zákazovej značky bližšie k objektu
bývalej MŠ. K interpelácii prikladám aj odpoveď z Miestneho úradu.
p. Škorvaneková:
Vážený pán starosta,
Táto interpelácia je reakciou na reportáž odvysielanú túto sobotu na TV Markíza
v hlavnom spravodajstve. V spomínanej reportáži sa hovorí o probléme
s premnoženým holubami a mačkami.
Problém holubov vnímam ako dlhodobú záležitosť, na ktorú vás už dávnejšie
upozorňovala aj p. Lucká. Zdá sa, že sme sa v riešení nepohli vpred, ba naopak
problém je dnes komplikovanejší. Prekvapilo ma však riešenie problému
zvýšeného výskytu mačiek. Je to možno aj vec mediálneho podania (viem, že sa
to stáva, keďže v tejto oblasti pracujem, ale z reportáže vyplynulo, že petržalská
samospráva ho rieši tak, udeľuje pokuty občanom, ktorí tieto zvieratá kŕmia.
Podľa môjho názoru je takýto postup nedostatočný a neadekvátny. Preto sa chcem
opýtať, ako reálne chce tento problém úrad riešiť a ako sa chce vysporiadať
s uhynutými zvieratami, ktoré sú nepochybne taktiež zdrojom chorôb.
Ďakujem za odpoveď.
p. Kríž:
Na základe podnetu občanov z ulíc Krásnohorská/Betliarska, Vás žiadam
o informáciu ohľadom údajného obnovenia stavebných prác na stavbe
polyfunkčného objektu na Betliarskej ulici. Na jar 2010 Krajský stavebný úrad
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zrušil právoplatnosť stavebného povolenia budovať na Betliarskej. Občania
zaregistrovali zvýšenú aktivitu robotníkov v priebehu mesiaca september, došlo
k ohrozeniu ich majetku, boli nútení volať mestskú políciu. (Všetky tvrdenia
môžu zdokumentovať, aktivity majú nahrané na videokamere) Taktiež žiadam
„stavebný úrad“ aby, pokiaľ sa potvrdí, že investor nerešpektuje rozhodnutie KsÚ
zvážil využitie všetkých právne dostupných krokov.
p. Čapčeková:
Vážený pán starosta,
obraciam sa na Vás so žiadosťou o informáciu vo forme tabuľky o prebiehajúcich
súdnych sporoch Mestskej časti Bratislava-Petržalka od roku 1.1.2007
k 30.9.2010
priložený vzor tabuľky.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
p. Čapčeková:
Vážený pán starosta,
obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácie v zmysle e-mailu
(príloha interpelácie ) od obyvateľky p. Kyselovej z Antolskej ulice ohľadom
parkovania v danej lokalite.
Vopred ďakujem za odpoveď.
p. Čapčeková:
Vážený pán starosta,
obraciam sa Vás so žiadosťou o poskytnutie informácie:
1. Koľko športových hál je vo vlastníctve MČ Bratislava-Petržalka?
2. Ktorým subjektom sú prenajaté tieto haly, odkedy a na ako dlhé obdobie a za
akú cenu?
3. Aká je využiteľnosť všetkých športových hál, ktoré má MČ BratislavaPetržalka vrátane hál, ktoré boli dané do prenájmu?
p. Čapčeková:
Vážený pán starosta,
obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácie:
1. Kedy budú orezané konáre stromu zasahujúce do schodišťa na Krásnohorskej
1-3? O orezanie konárov stromov som žiadala oddelenie životného prostredia ešte
v zimnom období, aby bolo možné ho naplánovať v čase na to vhodnom
vykonávať tieto orezávania a tiež nad chodníkom pri rozostavanej stavbe na
Betliarskej a oproti na chodníku. Konáre v oboch prípadoch prekážajú chodcom,
musia vstupovať na cestnú komunikáciu a môže vzniknúť úraz.
2. Kedy boli vykonané čistenia chodníkov na Krásnohorskej 1-3 a aj oproti rampe,
rastie tam niekoľkometrová burina z asfaltu a pod schodišťom a rampou na terase
je dlhodobo neporiadok a rozbité sklá, odpadky...
3. Kedy bola pokosená a vyčistená plocha z kraja objektu vrátane zatáčky na
Krásnohorskej 1-3, nakoľko tam je vysoký porast a bezdomovci sa tam schádzajú,
znášajú nábytky a odpad... Nakoľko je to v tesnej blízkosti objektu hrozí možné
zahmyzenie obytného domu ...
4. Kedy bola čistená príjazdová komunikácia k obchodom pod terasami objektu
Krásnohorská 1-3? Znečistenie spôsobujú bezdomovci.
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5. Tiež plocha vedľa sídla BVS a.s. v lesíku na Starohájskej je obývaná dlhodobo
bezdomovcami a je tam neporiadok a odpad. Kedy bude plocha vyčistená?
6. Kto udržiava čistotu komunikácií pre chodcov v lokalitách Lúky 7 a 8? Územie
tejto časti je dosť znečistené, z chodníkov vyrastá burina a „zdobia“ ich o. i.
úlomky skiel, odpadky a pod...
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

p. Čapčeková:
Vážený pán starosta,
obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácie:
V akom harmonograme zabezpečuje MČ Bratislava-Petržalka čistotu komunikácií
pre chodcov v lokalitách Lúky 7 a 8? Územie tejto časti je dosť znečistené,
z chodníkov vyrastá burina, plazí sa neorezaný porast z predzáhradiek a „zdobia“
ich o. i. úlomky skiel, smeti odpadky a pod.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
33. Rôzne
33.A
Návrhová komisia dostala návrh p. Kováča:
MZ MČ Bratislava-Petržalka schvaľuje výsledok verejnej obchodnej súťaže na
prenájom nebytových priestorov v ZŠ Tupolevova 20 Bratislava:
1. Salvus s.r.o.
14,00 € m²/rok
2. HAPPY DAY s.r.o. 13,50 € m²/rok
3. ART Pegas o.z.
12,20 € m²/rok
Hlasovanie: prítomných 22, za 22, proti 0, zdržali sa 0 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 630
---------33.B
Návrhová komisia dostala návrh p. Čapčekovej:
... žiada starostu MČ Bratislava-Petržalka:
a) o zverejnenie informácie vo forme tabuľky „Plán investícií na rok 2010“ a Plán
opráv na rok 2010“ (komunikácie, terasy, prístupy na terasy a pod.) na
internetovej stránke MČ B-P. Termín: do 31.10.2010.
b) a každý nasledujúci rok po schválení rozpočtu MZ a plánu opráv a investícií
aktualizovať zverejnenú tabuľku
Hlasovanie: prítomných 22, za 22, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol
prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 631
---------Záver:
Pán starosta Ftáčnik poďakoval za účasť a za rozhodnutia a ukončil zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
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Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
starosta

_________________________
Ing. Marián Miškanin, PhD.
prednosta

Overovatelia zápisu: _________________________
Mgr. Zuzana Lukačková

_________________________
Ing. Ľudovít Hanák

Zapísala:

_________________________
Helena Čierníková
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