
 
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 22.marca 2011 
 

(č. 19 - 37) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 
3. zasadnutí prerokovali: 
 
1. Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 
2. Zaradenie poslankyne Oľgy Adamčiakovej do komisie a voľba predsedu komisie 

sociálnej a bytovej. 
3. Kontrolu plnenia uznesení MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných  

k 28. 2. 2011. 
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011. 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky 
dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 5/2008 o výške príspevku a spôsobe platby v školách  
a školských zariadeniach v znení VZN č. 1/2009 a VZN č. 1/2010. 

7. Vymenovanie riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. 
8. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 
9. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za 4. štvrťrok 

roku 2010. 
10. Žiadosť o odpustenie poplatkov omeškania úhrady nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním bytu. 
11. Návrh úpravy Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Petržalka. 
12. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nájomcov bytov a nebytových 

priestorov. 
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13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre 
Súkromnú strednú odbornú školu Budatínska  61. 

14. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre MŠKI 
Petržalka. 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre prevádzku 
zubnej ambulancie. 

16. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Ambroseho 2 v Bratislave 
v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka Novej Nádeji Slovensko, OZ, 
Ambroseho 2, Bratislava. 

17. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave 
v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosti Villa Real, s.r.o., Beňadická 
č. 15, Bratislava. 

18. Správa z tematickej kontroly výdavkovej časti rozpočtu zameranej na dokladovanie 
dodávateľských faktúr uhradených v roku 2009 v Základnej škole Holíčska č. 50, 
Bratislava. 

19. Odpovede na interpelácie a nové interpelácie. 
20. Rôzne. 

A. Výzva poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
B. Návrh na odvolanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. a na 

vymenovanie nového konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 
---------- 

Materiál stiahnutý z rokovania: 
Stanovisko k urbanistickej štúdii zóny – čistopis „Údernícka v MČ Bratislava-
Petržalka“. 

--------- 
 
1. Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka.________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 19 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a) berie na vedomie 
 

Informáciu Karola Pastora, predsedu miestnej volebnej komisie v Bratislave-Petržalke 
o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

b) konštatuje, 
 

že p. Oľga Adamčiaková, zvolená za poslankyňu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca. 
  

 Hlasovanie: prítomných 34, za 31 , proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
---------- 

 
2. Zaradenie poslankyne Oľgy Adamčiakovej do komisie a voľba predsedu komisie 

sociálnej a bytovej.________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 20 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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volí 
 

A. poslankyňu p. Oľgu Adamčiakovú do komisie sociálnej a bytovej Miestneho 
zastupiteľsva mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

Hlasovanie: prítomných 34 , za 33 , proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 
 
B. tajným hlasovaním p. Oľgu Adamčiakovú za predsedníčku komisie sociálnej a bytovej. 
 

Hlasovanie: prítomných 34, za 30 , proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 1. 
---------- 

 
3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 28.2.2011._____________________________________________ 
 

Uznesenie č. 21 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 28.2.2011. 

  

Hlasovanie: prítomných 31 , za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 . 
---------- 

 
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011. 
 

Uznesenie č. 22 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s príjmami a výdavkami 
v čiastke 24 696 593 EUR so schválenými pripomienkami: 
1. presun bežných výdavkov vo výške 20 tis. € z programu 3.4. - propagácia mestskej 
časti na program 4.1.1 - oprava a údržba komunikácií, s tým, že tieto prostriedky sa 
účelovo použijú na opravu lávky na premostenie Chorvátskeho ramena pri Ústave 
lekárskej kozmetiky, 

2. účelovo vyčleniť programe 4.1.1. - oprava a údržba komunikácií sumu 105 970,- € 
na bežné opravy terás, 

b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2011 v súlade s § 14 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov 

 

berie na vedomie  
 

b) rozpočet mestskej časti Bratislava- Petržalka na roky 2012 a 2013  
c) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013. 
  

Hlasovanie: prítomných 33 , za 32, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0 . 
---------- 
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5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky 
dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia._____________ 

 

Uznesenie č. 23 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

sa uznáša 
 

na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia. 
 

Hlasovanie: prítomných 33, za 33, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 . 
---------- 

 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 5/2008 o výške príspevku a spôsobe platby v školách 
a školských zariadeniach v znení VZN č. 1/2009 a VZN č. 1/2010.__________________ 

 

Uznesenie č. 24  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

sa uznáša 
 

na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 v znení VZN 
č. 1/2009 a 1/2010 o príspevku zákonných zástupcov školám a školským zariadeniam 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie: prítomných 33, za 32, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 
---------- 

 
7. Vymenovanie riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. 
 

Uznesenie č. 25 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  vymenúva 
 

Ing. Miroslava Skovajsu za riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 
Petržalka od 1. apríla 2011. 
 

B. odvoláva 
 

na návrh starostu riaditeľov právnických osôb zriadených mestskou časťou – Miestna 
knižnica Petržalka, Kultúrne zariadenia Petržalky, Stredisko sociálnych služieb Petržalka 
a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam. 
 

C. žiada 
 

starostu mestskej časti o 
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a) vypísanie nových výberových konaní na tieto pozície, 
b) poverenie riaditeľov riadením právnických osôb do vyhlásenia výsledkov výberového 

konania a menovania nových riaditeľov. 
 

Hlasovanie: prítomných 33, za 23, proti 5, zdržali sa 5, nehlasoval 0. 
---------- 

 
8. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka.________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 26 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A. schvaľuje 
 

a) organizačnú štruktúru miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
b) celkovú zmenu počtu zamestnancov miestneho úradu zo 156 na 161, 
c) p. Romana Masára ako prvého zástupcu starostu, 

 

B. určuje 
 

zástupcom starostu okruh právomocí nasledovne: 
1. p. Roman Masár – oblasť sociálnych vecí, bytová, územného rozvoja a dopravy, 

nakladania s majetkom, verejného obstarávania a projektového riadenia, 
2. p. Martin Miškov – oblasť školstva, kultúry a športu, životného prostredia, financií, 

územného konania a stavebného poriadku a štrukturálnych fondov, 
 

C. žiada 
 

prednostu miestneho úradu 
1. predložiť ako informáciu zoznam noviel zákonov za roky 2007 – 2011 s dopadom na 
činnosť samosprávy, 

2. pripraviť do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva prehľad plnenia uznesení 
v súvislosti s procesným auditom. 

 

Hlasovanie: prítomných 31, za 23, proti 1, zdržali sa 2, nehlasovali 5 . 
---------- 

 
9. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za 4. štvrťrok 

roku 2010.______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 27 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2010. 

 

Hlasovanie: prítomných 30, za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 
---------- 
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10. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 
poskytovaných s užívaním bytu.____________________________________________ 

 

Uznesenie č. 28  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje 
 

odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním 
bytu č. 20 na Jiráskovej ul. č. 10 v Bratislave pánovi Ivanovi Kodajovi vo výške 
15.512,34 €. 

 

Hlasovanie: prítomných 31, za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 . 
---------- 

 
11. Návrh úpravy Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Uznesenie č. 29 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
   

Hlasovanie: prítomných 32, za 22, proti 6, zdržali sa 4. 
---------- 

 
12. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nájomcov bytov a nebytových 

priestorov.______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 30 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

a) odpis pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka, p. o. v celkovej výške istiny 
54 474,47 € a zodpovedajúceho príslušenstva 

b) odpis pohľadávok po zomrelých nájomníkoch v správe Bytového podniku Petržalka, 
s. r. o. vo výške 13 696,19 €. 

 

Hlasovanie: prítomných 32, za 27, proti 1, zdržal sa 0, nehlasovali 4 . 
---------- 

 
13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre 

Súkromnú strednú odbornú školu Budatínska 61.__________________________ 
 

Uznesenie č. 31 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1) konštatuje,  
 

že prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Budatínska 61, Bratislava pre 
Súkromnú strednú odbornú školu Budatínska 61, Bratislava je prípadom hodným 
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osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodov, že 
a) voľné školské nebytové priestory sú vhodné pre výchovu a vzdelávanie detí 

a mládeže, nie sú vhodné na komerčné účely, 
b) na základe doterajších skúseností je predpoklad dobrej vzájomnej spolupráce ZŠ a 

SSOŠ vo výchovno-vzdelávacej oblasti a v mimoškolskej činnosti, 
c) príjmy z prenájmu týchto priestorov budú príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie 

a služby sú súčasťou úhrad za médiá ZŠ. 
 

2) schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre Súkromnú strednú 
odbornú školu Budatínska 61, Bratislava v rozsahu 443,75 m² za cenu 8,50 € za m² za 
rok, t.j. 3771,88 ročne, zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov, t.j. 4526,26 za 
rok, na dobu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vrátane dane z príjmov za prenájom nebytových priestorov, v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) 
a b) zákona č. 548/2010 Z. z.., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č, 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche 
školy. Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná následne po schválení uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto 
uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie: prítomných 31, za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 . 
---------- 

 
14. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre 

Miestny športový klub Iskra Petržalka.___________________________________ 
 

Uznesenie č. 32 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1) konštatuje,  
 

že prenájom nebytových priestorov v Základnej skole Budatínska 61, Bratislava pre 
Miestny športový klub Iskra Petržalka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa  
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodov, že: 
a) priestory šatní, ktoré slúžia v dopoludňajších hodinách pre žiakov ZŠ sú vhodné na 

využitie mimo vyučovací proces pre zabezpečenie činnosti MŠKI, 
b) v MŠKI sú zaradení aj žiaci ZŠ Budatínska 61, 
c) v areáli školy je vybudované futbalové ihrisko s umelým povrchom, ktoré využíva na 

základe nájomnej zmluvy č. 115/2010 zo dňa 10.6.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 
1.12.2010 Miestny športový klub Iskra Petržalka na športové a rekreačné využitie, 

d) príjem z prenájmov týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie 
a služby sú súčasťou úhrad za médiá ZŠ. 

 

2) schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový klub Iskra 
Petržalka v rozsahu 83,8 m² na dobu od 01.03.2011 do 31.12.2011 s úhradou nájmu 
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podľa metodického usmernenia k prenajímaniu nebytových priestorov, t.j. 8,50 € za m² 
za rok, t.j. 712,3 € ročne, zvýšené o 20 % za užívanie spoločných priestorov, t.j. 854,76 € 
za rok ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vrátane dane z príjmov za 
prenájom nebytových priestorov, v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 548/2010 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cena služieb 
a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Zmluva 
o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 

  

Hlasovanie: prítomných 31, za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 

 
15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre 

prevádzku zubnej ambulancie._________________________________________ 
 

Uznesenie č. 33 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1) konštatuje,  
 

že nájom nebytových priestorov v Základnej škole Budatínska 61 pre MUDr. Ivicu 
Viskupovú je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že: 
a) tieto priestory boli pôvodne vybudované pre školskú zubnú ambulanciu, 
b) priestory aj v súčasnosti slúžia na prevádzku zubnej ambulancie, 
c) služby zubnej lekárky MUDr. Viskupovej využívajú žiaci školy, 
d) príjem z prenájmu týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a platby za energie 

a služby sú súčasťou úhrad za médiá ZŠ. 
 

2) schvaľuje 
 

nájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 na prevádzku zubnej ambulancie pre 
MUDr. Ivicu Viskupovú v rozsahu 35,9 m² za cenu 50,50 € za m² za rok, t.j. 1812,95 € 
ročne, zvýšené o 20 % za užívanie spoločných priestorov t.j. 2 175,54 € na dobu od 
01.04.2011 do 31.03.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vrátane dane 
z príjmov za prenájom nebytových priestorov, v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a b) zákona 
č. 548/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cena služieb 
a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Zmluva 
o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve, v opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 

  

Hlasovanie: prítomných 31, za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 
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16. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Ambroseho 2 v Bratislave 
v správe mestskej časti  Bratislava-Petržalka Novej Nádeji Slovensko, OZ., 
Ambroseho 2, Bratislava.__________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 34 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1) konštatuje, 
 

že prevod vlastníctva nebytového priestoru na Ambroseho 2 v Bratislave o výmere 
podlahovej plochy 91,18 m² v prospech doterajšieho nájomcu – Nová Nádej Slovensko 
OZ Ambroseho 2, Bratislava je potrebné posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Podľa § 6 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších úprav má nájomca nebytového priestoru právo na prednostný prevod 
do vlastníctva, a preto je potrebné tento prevod posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 
 

2) schvaľuje 
 

prevod vlastníctva nebytového priestoru na Ambroseho 2 v Bratislave o výmere 
podlahovej plochy 91,18 m², prevod spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu na Ambroseho 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka 
a prislúchajúcom spoluvlastníckom podiele na pozemku parc. č. 1280 až 1285 vo 
veľkosti podielu 9118/667202 doterajšiemu nájomcovi Nová Nádej Slovensko, OZ, 
Ambroseho 2, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so 
zákonom 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  
č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších úprav 
minimálne za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v aktuálnom 
znaleckom posudku č. 48/2010, t.j. 39.200,00 € zvýšenú o 19 % daň z príjmu, t.j. 46.648 
€ (511,60 €/m²), z ktorej 50 % prináleží mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
s podmienkami: 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní po podpísaní kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. 

  

Hlasovanie: prítomných 29, za 24, proti 1, zdržali sa 2, nehlasovali 2.    
---------- 

 
17. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave 

v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosti Villa Real, s.r.o., Beňadická 
č. 15, Bratislava._________________________________________________________ 

 

Materiál hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na schválenie. 
 

Hlasovanie: prítomných 31, za 15, proti 9, zdržali sa 4, nehlasovali 3. 
---------- 
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18. Správa z tematickej kontroly výdavkovej časti rozpočtu zameranej na dokladovanie 

dodávateľských faktúr uhradených v roku 2009 v Základnej škole Holíčska č. 50, 
Bratislava.______________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 35 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie 
 

Správu z tematickej kontroly výdavkovej časti rozpočtu zameranej na dokladovanie 
dodávateľských faktúr uhradených v roku 2009 v Základnej škole Holíčska č. 50, 
Bratislava. 

  

 Hlasovanie: prítomných 31, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5. 
---------- 

 
20. Rôzne. 
20A. Výzva poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Uznesenie č. 36 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

Výzvu poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (text 
v prílohe). 

  

Hlasovanie: prítomných 29, za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2. 
---------- 

 
20B. Návrh na odvolanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. a na 

vymenovanie nového konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 
 

Uznesenie č. 37 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

a) schvaľuje 
 

1. odvolanie Ing. Michala Koniara z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Bytový 
podnik Petržalka, s.r.o. 

2. vymenovanie Ing. Daniela Šavela za konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik 
Petržalka, s.r.o. 

 

b) žiada 
 

starostu,  
aby v rámci výkonu pôsobnosti Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bytový 
podnik Petržalka, s r.o. realizoval bod a) tohto uznesenia 
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c) poveruje 
 

nového konateľa a Dozornú radu Bytového podniku Petržalka, s. r.o. zabezpečením 
auditu v tejto spoločnosti a zostavením ozdravného plánu, ktorý prerokuje miestne 
zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí. 

  

Hlasovanie: prítomných 29, za 20, proti 4, zdržali sa 2, nehlasovali 3.  
---------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
        Vladimír Bajan 
              starosta 
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       Príloha 
 

Výzva poslancom Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy 
 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 
 
 situácia v mestskej hromadnej doprave nielen v Petržalke je dramatická. Politici, 
odborníci, ale aj laická verejnosť v poslednom čase diskutujú o reálnej možnosti riešenia 
Nosného dopravného systému – o vybudovaní koľajovej dopravy, ktorá by spájala centrum 
mesta s Petržalkou, ktorá by sa mohla stať súčasťou Bratislavskej integrovanej dopravy a 
ktorá by zároveň akceptovala medzinárodný dopravný projekt TEN – T 17. Podarilo sa nájsť 
také riešenie, na ktorom sa zhodli Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR aj Hlavné 
mesto Bratislava. Zároveň je tu neopakovateľná možnosť získať na tento projekt financie 
z Operačného programu Doprava. 
 
 Petržalka, to je štvrtina obyvateľov celej Bratislavy. Nie sú to len Petržalčania, cítia sa 
byť aj Bratislavčanmi. Sídlia tu významné spoločnosti s veľkým počtom zamestnancov 
z celého mesta, tisícky ľudí z iných mestských častí tu navštevujú zdravotnícke zariadenia, 
chodia sem za nákupmi či oddychom, Petržalka je sídlom viacerých vysokých škôl, len 
Ekonomickú univerzitu navštevuje viac ako 12 tisíc študentov.  
Všetci títo ľudia si zaslúžia Vašu podporu a Vaše zásadné stanovisko k riešeniu nosného 
dopravného systému.  
 
 Blíži sa termín 31. marec, keď na rokovaní mestského zastupiteľstva  budete 
rozhodovať o tom, či Bratislava chce využiť túto jedinečnú šancu, chce využiť ponúkané 
európske prostriedky a realizovať koľajový systém, ktorý by niekoľko desaťročí ťahajúce sa 
diskusie posunul o míľový krok ďalej. Táto šanca sa nebude opakovať. Alternatívou k Vášmu 
pozitívnemu rozhodnutiu môžu byť ďalšie roky otáľania, diskusií a hľadania financií ale aj 
absolútny kolaps dopravy a s tým súvisiace nedozierne problémy, ktoré skomplikujú život 
v hlavnom meste. 
 
 Za využitie tejto ponuky a za dané riešenie hovorí aj veľká zadĺženosť mesta či stále 
doznievajúca hospodárska kríza, ktoré nedávajú takmer žiadne šance na  nájdenie iných 
zdrojov financovania Nosného dopravného systému či rekonštrukcie Starého mosta.  
 
Vážené poslankyne a vážení poslanci, 
 my, poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka obraciame 
sa na Vás, aby ste sa na marcovom rokovaní zastupiteľstva zasadili svojim hlasom o to, aby 
Bratislava využila túto historickú šancu, aby sme si nedali zobrať možnosť, ktorá sa nám po 
rokoch štúdií, projektov, diskusií a konferencií ponúka. Pohnime veci reálne dopredu. 
 
Zahoďte politické tričká, v prvom rade sme Bratislavčania. Buďme tí, ktorí nehovoria, ale 
konajú pre budúcnosť nášho hlavného mesta. 
 
 
Bratislava, 22. marca 2010 
 
      poslanci Miestneho zastupiteľstva  
       Bratislava-Petržalka 

 


