
 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Bratislava, 12. 11. 2010 

 

Z á p i s n i c a 

z 42. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 9. 11. 2010. 
 

Prítomní: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
Ing. PhD. Marian Miškanin - prednosta 

 Mgr. Juraj Kováč 
 Ing. Viera Kimerlingová 

Oľga Adamčiaková 
  Mgr. Marián Dragúň, CSc. 

PhDr. Ľudmila Farkašovská 
Ing. Ľudovít Hanák 

 Doc. RNDr. Mária Lucká, CSc. 
Mgr. Michal Novota 

 MUDr. Iveta Plšeková 
 Mgr. Ing. Michal Radosa 

Ing. Tomáš Mikus 
       
Ďalej boli prítomní:  PhDr. Denisa Paulenová – ved. odd. organizačných vecí 
 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy – tlačový tajomník 
 Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
 
Prizvaní: Ing. Julián Lukáček - FO 
 Mgr. Elena Poláková - OŠKaŠ 
          
Rokovanie viedol starosta p. Ftáčnik, privítal na rokovaní poslancov a postupne hostí. 

 
Návrh programu:  
Kontrola správnosti zápisu uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 26.10.2010.  
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2011 – 2013. 
2. Návrh na ukončenie zmlúv s víťazmi verejných obchodných súťaží na nákup 

potravín pre školské stravovanie. 
3. Informácia o príprave Novoročného koncertu a Fašiangového maškarného plesu 

v roku 2011. 
4. Ústna informácia o stave nedoplatkov Bytového podniku Petržalka, s.r.o. voči iným 

správcom. 
5. Rôzne. 

---------- 
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Návrh na doplnenie a zmenu programu:  
Starosta zaradil do programu rokovania ako bod 5A materiál Návrh na schválenie 
uznesení, ktoré miestne zastupiteľstvo schválilo „per rollam“ za obdobie rokov 2006 – 
2010. 
Hlasovanie o  programe: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 

 
Overovatelia zápisu: p. Ľudovít Hanák 
   p. Michal Novota 
 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
Kontrola správnosti zápisu uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 26.10.2010. 
Miestna rada žiada zosúladiť text uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 659 so znením 
schváleného návrhu poslankyne Čapčekovej. 
 
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2011 – 2013. 

 

Materiál uviedol starosta, predniesol informácie zo zasadnutia Rady ZMOS ohľadom 
vývoja financií pre obce v ďalšom období. 
Prizvaný k materiálu bol Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia 

 

Záver: Uznesenie č. 637 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie 
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 
a 2013 ako podklad pre rokovanie novozvoleného miestneho zastupiteľstva.  
 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 

2. Návrh na ukončenie zmlúv s víťazmi verejných obchodných súťaží na nákup 
potravín pre školské stravovanie.__________________________________________ 

 

 Materiál uviedol prednosta miestneho úradu, Ing. Miškanin, zdôvodnil predloženie 
materiálu a odporučil nerealizovať uznesenie miestneho zastupiteľstva. 

 Prizvaná k materiálu bola Mgr. Poláková, vedúca oddelenia školstva. 
 

Diskusia: 
p. Kimerlingová – upozornila, že centrálne obstarávanie je krok vpred, poďakovala úradu 

za jeho vykonávanie, 
p. Plšeková – súhlasila so zrušením centrálneho obstarávania potravín, poučenie z chýb, 

potreba efektívneho nakladania so zverenými peniazmi rodičov, jedálne 
sú povinné sledovať a robiť prehľady cien nákupu. 

p. Ftáčnik – cieľ uznesenia je dobrý – skvalitnenie školského stravovania, dodávatelia 
však nezvládli cenové pohyby, zlá kvalita surovín. 

 
Záver: Uznesenie č. 638 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zrušiť bod 2 písm. c) 
uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 532/2010 zo 
dňa 7. apríla 2010 - zaviesť od školského roka 2010/2011 centrálne verejné 
obstarávanie v školských jedálňach. 

 

 Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
3. Informácia o príprave Novoročného koncertu a Fašiangového maškarného plesu 

v roku 2011.___________________________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta miestneho úradu, Ing. Miškanin – ide o náklady, ktoré treba 
zapracovať do rozpočtu. 

 

Záver: Uznesenie č. 639 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie 
Informáciu o príprave kultúrnych podujatí v roku 2011 – Novoročného koncertu 
konaného dňa 9.1.2011 a Fašiangového maškarného plesu konaného dňa 4.2.2011. 

 

 Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 

4. Ústna informácia o stave nedoplatkov Bytového podniku Petržalka, s.r.o. voči iným 
správcom.______________________________________________________________ 

  

 Prednosta p. Miškanin, informoval o situácii v Bytovom podniku Petržalka, s.r.o – sú 
vymáhané nedoplatky sú vo výške 37 tis. € - organizácia nepoukazovala platby správcom. 
Mestská časť riadne uhrádza svoje platby, platí mandátna zmluva. Odporúča momentálne 
nepoukazovať platby, Petržalská správcovská spoločnosť by si mala pohľadávky 
vymáhať súdne, čo musí zdokumentovať. 

 

Záver: Uznesenie č. 640 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie 
ústnu informáciu prednostu o stave nedoplatkov Bytového podniku Petržalka, s. r. o. voči 
iným správcom.  

  

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
5. Rôzne 
5A. Návrh na schválenie uznesení, ktoré miestne zastupiteľstvo schválilo „per rollam“ 

za obdobie rokov 2006 – 2010.____________________________________________ 
 

 Materiál uviedol prednosta miestneho úradu, Ing. Miškanin. mestská časť čaká na 
stanovisko prokurátora. 

 
Záver: Uznesenie č. 641 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť uznesenia, ktoré 
miestne zastupiteľstvo v období rokov 2006 – 2010 schválilo per rollam: 
č. 425/2009 zo 17. -18.9.2009 
č. 450/2009 zo  6. – 7. 10 2009 
č. 595/2010 z 2. – 6.9.2010 
č. 596/2010 z 2. – 6.9.2010 
č. 597/2010 z 2. – 6.9.2010 
č. 598/2010 z 2. – 6.9.2010 
č. 599/2010 z 2. – 6.9.2010 
č. 600/2010 z 2. – 6.9.2010 
č. 601/2010 z 2. – 6.9.2010 

 Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
5B. Predloženie návrhu na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za  

III. štvr ťrok 2010.__________________________________________________ 
 

Záver: Uznesenie č. 642 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe ústneho návrhu 
zástupkyne starostu p. Kimerlingovej 
odporúča 
predložiť na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Petržalka Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2010. 

 

 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 2 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
5C. Predloženie návrhu na schválenie mimoriadnej odmeny pre krátkodobo 

uvoľnených poslancov miestneho zastupiteľstva za rok 2010._______________ 
 

Záver: Uznesenie č. 643 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe ústneho návrhu 
zástupkyne starostu p. Kimerlingovej 
odporúča 
predložiť na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Petržalka Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre krátkodobo uvoľnených 
poslancov miestneho zastupiteľstva za rok 2010. 
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

Ďalej v bode rôzne: 
- prednosta informoval o neúspešnej verejnej obchodnej súťaži na predaj pozemku, 
- starosta informoval o programe miestneho zastupiteľstva dňa 9.11.2010. 
 
Po vyčerpaní bodov rokovania starosta poďakoval prítomným za účasť, za prácu 
v miestnej rade počas volebného obdobia a ukončil rokovanie miestnej rady. 
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 Overovatelia zápisu: ___________________________ 
      Ing. Ľudovít Hanák 
 

 
 
  ___________________________ 

      Mgr. Michal Novota  
   
 
 
 
 
 

 Zapísala:  ___________________ 
        Helena Čierníková 

 
 

 
 

 


