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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s ch v a ľ u j e  
 
účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka v občianskom združení „Zachráňme petržalské 
bunkre“ bez finančného dopadu na rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
a 
 
ž i a d a  
 
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vstúpiť do rokovaní s Ministerstvom obrany SR 
s cieľom preveriť možnosti získania užívacích práv k vybraným vojenským bunkrom na 
území mestskej časti Bratislava-Petržalka v prospech občianskeho združenia „Zachráňme 
petržalské bunkre“. 
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Dôvodová správa 
 
Petržalka má bohatú históriu, ale objekty historického významu sa v nej takmer nevyskytujú. 
V tridsiatych rokoch minulého storočia bol na hraniciach jej vtedajšieho územia vybudovaný 
obranný systém pozostávajúci z väčších alebo menších bunkrov vrátane doplnkových 
objektov. Fortifikačný systém sa budoval okolo hraníc Československa ako reakcia na nástup 
Hitlera a fašizmu k moci. Prevažná časť bunkrov sa v minulosti nachádzala v pohraničnom 
pásme a verejnosť o nich nevedela. Prvých desať atypických objektov dal v Petržalke 
vybudovať generál Josef  Šnejdárek v roku 1933. Každý tento objekt je iného typu, každý je 
unikátny tým, že neexistuje jeho napodobenina. Šnejdárkove obranné objekty boli neskôr 
v roku 1935 začlenené do celkovej obrannej sústavy Československa. Bunkre patrili a stále 
patria do majetku štátu (momentálne ministerstvu obrany). Výzbroj objektov po roku 1990 
demontovala armáda. Po zrušení pohraničného pásma sa bunkre stali miestom pre 
narkomanov, bezdomovcov alebo vandalov, ktorí ich zdevastovali a dokonale rozkradli najmä 
ich kovové súčasti. 
 
Od roku 2009 sa skupina nadšencov stará o bunker známy pod názvom BS-8 Hřbitov, ktorý 
sa nachádza na Kopčianskej ceste vedľa vojenského cintorína z prvej svetovej vojny. 
Nadšenci odpracovali na bunkri a jeho okolí stovky hodín bez nároku na odmenu. S pomocou 
verejnosti sa podarilo získať mnohé vojenské a iné predmety, ktoré dokumentujú danú dobu 
a oživujú jeho vnútorné priestory. Bunker sa stal cieľom mnohých návštevníkov nielen 
z Bratislavy a Slovenska, ale aj z cudziny (dajú sa rátať na tisíce). Expozície v hojnom počte 
navštevujú žiaci a študenti. Dobrovoľníci založili občianske združenie „Zachráňme petržalské 
bunkre“ s cieľom obnoviť a oživiť tieto unikátne pamätníky minulosti a aj z dôvodu výchovy 
a vzdelávania detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti vojenskej histórie. 
 
V súčasnosti sa v Petržalke nachádza 12 objektov predmetného obranného systému (príloha  
č. 1), ktoré by sa takmer všetky dali využiť na odpočinkové zóny, trasy pre cyklistov 
a korčuliarov. Odľahčila by sa v súčasnosti značne frekventovaná a preplnená dunajská 
hrádza smerom na Rusovce. Na úrovni hraničného prechodu Berg by súčasná cyklotrasa 
smerom na Hainburg prechádzala na bývalú cestičku hraničiarov a neskôr by sa stočila na 
Kopčiansku ulicu a plynule prešla na Petržalské korzo. Vytvoril by sa tým nový okruh pre 
cyklistov a korčuliarov v dĺžke asi 15 km. Korčuliari by mohli na nástup využívať parkoviská 
pri Inchebe, okolo hraničného prechodu Berg, za nadjazdom na Kopčianskej ulici a pod. 
Dlhšia cyklotrasa by mohla pokračovať smerom na Jarovce, neskôr sa cez Rusovce napojiť na 
hrádzu. Tieto cyklotrasy by mohli nadväzovať na Moravskú cyklotrasu, ktorú plánuje 
vybudovať Bratislavský samosprávny kraj a pri prechode na Kittsee sa napojiť na rakúske 
cyklocesty. Bunkre by mohli byť spojené náučným chodníkom. Obnovený obranný systém by 
sa mohol stať aj cieľom turistov a návštevníkov Bratislavy. Na uvedených trasách by mohli 
vyrásť nové bufety, služby pre cyklistov, korčuliarov a turistov, vznikli by tak nové pracovné 
miesta. 
 
Táto predstava občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“ korešponduje aj 
s predstavami našej mestskej časti o ďalšom budovaní cyklotrás. V rámci cezhraničnej 
spolupráce v rámci miestnych orgánov Bratislavského regiónu a rakúskej oblasti Burgenland 
sa mestská časť Bratislava-Petržalka zapojila do projektu Servus Pontis – Zelená cesta 
Kopčianska ulica, Bratislava Petržalka. Spoločne s mestskou časťou Bratislava-Jarovce, 
mestskou častou Bratislava-Rusovce a združením Regionalverband Leithaauen-Neusiedler 
See sa zapojila do koncepcie zelených cyklistických chodníkov. Súčasťou tohto projektu je aj 
vybudovanie cyklistickej trasy, ktorá spojí Petržalské korzo s novovybudovaným systémom 
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trás v Rakúsku a bude tiež prepojená na novú trasu z Rusoviec, ktorá je druhým smerom 
cielená do Maďarska. Trasa, ktorá bude budovaná v Petržalke, povedie zo železničnej stanice 
Bratislava Petržalka na Kopčiansku ulicu smerom na Kittsee. Súčasťou projektu je pozdĺž 
cesty vytvoriť oddychové zóny s umiestnením prvkov mestského mobiliáru, informačných 
tabúľ, lavičiek, odpadových košov, stojísk na bicykle a prístrešku.  
 
Ďalším zámerom občianskeho združenia, okrem starostlivosti o bunker BS-8, je obnoviť aj 
niektoré ďalšie bunkre. Ide najmä o bunker BS-4 na okraji Jelenieho hája (vidno ho z hrádze 
alebo z diaľnice) a BS-13 nachádzajúci sa pri Chorvátskom ramene neďaleko Antolskej 
nemocnice. Ďalšie objekty by stačilo zbaviť náletových drevín, namaľovať fasády 
a uzamknúť. Na naplnenie uvedených cieľov by bolo možné získať prostriedky z: 
1. operačného programu Bratislavského samosprávneho kraja opatrenie 1.1 Regenerácia 

sídiel, skupina aktivít 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora 
cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu, 

2. dotácie z ministerstva obrany za účelom podpory výchovy k vlastenectvu, prezentáciu 
ozbrojených síl SR, podporu personálneho doplňovania OS SR, ochrana historického 
a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny, 

3. grantových programov, programov cezhraničnej spolupráce, od donátorov a pod. 
 
Predmetné ciele bude možno efektívnejšie napĺňať, ak by sa mestská časť Bratislava–
Petržalka v zmysle stanov občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“ (príloha č. 
2) stala členom združenia. 
Súčasná legislatíva nebráni spolupráci mestskej časti s občianskym združením. V zmysle 
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov je možné, aby sa 
mestská časť Bratislava-Petržalka stala členom tohto združenia. Túto možnosť pripúšťa aj § 4 
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V článku 18 
bod 4. písm. j) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené 
schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach. 
Na základe týchto skutočností odporúčame, aby bola zo strany vedenia mestskej časti zvážená 
možnosť účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v občianskom združení „Zachráňme 
petržalské bunkre“ bez požiadavky na finančné  prostriedky z rozpočtu mestskej časti.  
 
Materiál bol predmetom rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa 13. 4. 
2011 a finančnej komisie dňa 18. 4. 2011. Stanoviska komisií sú priložené. 
 
Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 19. 4. 2011 
a bolo prijaté uznesenie č. 27, v ktorom miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v občianskom združení „Zachráňme petržalské bunkre“ bez finančného dopadu na mestskú 
časť a požiadať starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby vstúpil do rokovaní 
s Ministerstvom obrany SR s cieľom preveriť možnosti získania užívacích práv k vybraným 
vojenským bunkrom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v prospech občianskeho 
združenia „Zachráňme petržalské bunkre“. 
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              Príloha č. 1 
 
Súpis vojenských bunkrov v Petržalke 

1. B-S-1 “Štěrkoviště” - na pravom brehu Dunaja cca 700 m proti prúdu od mosta 
Lafranconi po ľavej strane bývalého hraničiarskeho chodníka pre hliadky. 

2. B-S-2 “Mulda” a B-S-3 “Paseka”- sú v rovnakej lokalite, hlbšie v lese. 

3. B-S-4 “Lány” - na kraji lesa vpravo od cesty, dobre viditeľný z nadjazdu nad 
diaľnicou na Rusovce.  Vidieť ho z cesty k hraničnému prechodu Petržalka-Berg. 

4. B-S-6 “Vrba” - vpravo od nadjazdu z Bratskej ulice smerom na diaľnicu.  
Dobre pozorovateľný z diaľnice, nachádza sa vľavo od nej v smere do Maďarska pred 
nadjazdom. 

5. B-S-7 “Cvičiště” a B-S-8 “Hřbitov”- na konci Kopčianskej ulice za bielym múrom 
doprava a po poľnej ceste asi 300 - 400 m. B-S-7 je vidieť zo stropnice objektu B-S-8 
v poli po jeho pravej strane. 
    Pred čelnou stenou objektu B-S-8 sa nachádza vojenský cintorín z obdobia 1. 
svetovej vojny..  
    Oba objekty je možné pozorovať z diaľnice do Maďarska po jej pravej strane. 

6. B-S-9 “Kittsee” - pokračovanie Kopčianskej ulice ku hranici. Po pravej strane cesty 
vidno komín, je to zvyšok bývalého strážneho hraničiarskeho domčeka, ktorý stál v 
50-tych rokoch na streche objektu. 

7. B-S-10 “Tři hranice” - tesne na pravej strane diaľnice do Maďarska. Dobre viditeľná 
je stropnica objektu. 

8. B-S-13 “Stoh” - konečná autobusov MHD na Betliarskej ulici pri ramene Dunaja. 

9. B-S-14 “Duna” - vľavo od protipovodňovej hrádze Dunaja v smere toku pred ČOV. 

10. B-S-15 “Ostrov” - na špici polostrova medzi ramenom Zuzana a Dunajom, oproti 
Slovnaftu. 

11. B-SV-1 - východne od zvýšeného nájazdu na most Lafranconi v húštinách. 

12. B-SV-2 - na Kaukazskej ulici v blízkosti cintorína, ukrytý v súkromnej záhrade za 
nepriehľadným plechovým plotom. 
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                   Príloha č. 2 
 

STANOVY 
 

Občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre. 
Občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre je občianske združenie založené podľa 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 
 

Čl. 1 
Názov 

 
Združenie nesie názov Občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre (ďalej len 
„OZZPB“ alebo „združenie“), oficiálna skratka: OZZPB Bratislava – Petržalka. 
 

Čl. 2 
Sídlo 

 
Sídlom OZZPB je Beňadická 17, 851 06 Bratislava, Slovenská republika. 
 

Čl. 3 
Pôsobnosť 

 
OZZPB je združením s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. 
 

Čl. 4 
Ciele činnosti 

 
Cieľom činnosti OZZPB je najmä: 
a) Iniciovať a koordinovať prípravu a realizáciu stratégie trvalého zveľaďovania 

Petržalskej bojovej línie, prostredníctvom rekonštrukcie a obnovy vojenských bunkrov 
a príslušných objektov na území pôsobnosti združenia a týmito aktivitami zároveň 
zveľaďovať životné prostredie a ráz krajiny nielen dotknutých lokalít. 

b) Koordinovať, podporovať, spolupodieľať sa a realizovať projekty a programy 
zamerané na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti 
vojenskej histórie a tak zvyšovať spoločenské povedomie v dotknutej oblasti.  

c) Usporadúvať kultúrne a športové podujatia pod názvom: "Kultúrou a športom proti 
drogám a násiliu na školách" v Bratislave a bezprostrednom okolí a zároveň sa 
spolupodieľať na príprave a realizácii obdobných podujatí v ostatných regiónoch 
Slovenskej republiky a v pohraničných regiónoch Rakúskej a Maďarskej republiky. 

d) Spolupracovať pri miestnych rozvojových aktivitách so subjektmi podieľajúcimi sa na 
zabezpečovaní hospodárskej a sociálnej politiky na úrovni miestnej, regionálnej, 
celoštátnej i medzinárodnej. 

e) Pripravovať a realizovať rôzne projekty vrátane získavania domácich a zahraničných 
zdrojov za účelom zveľadenia, rekonštrukcie, a vybavenia súčastí Petržalskej bojovej 
línie (najmä historických bunkrov) dobovou vojenskou technikou. 

f) Pripravovať a usporadúvať besedy so žijúcimi účastníkmi odboja, výstavy vojnových 
historických fotodokumentov, burzy  kníh, odznakov, medailí, vojenskej výstroje a iné 
aktivity obdobného charakteru. 

g) Pripravovať, vydávať a distribuovať rôzne odborné, propagačné a výchovno-
vzdelávacie materiály, publikácie a pod. 
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h) Usporadúvať odborné akcie v oblasti výkonu činnosti OZZPB za účelom pozitívneho 
budúceho rozvoja aktivít vykonávaných OZZPB a dosahovania stanovených cieľov 
združenia. 

 
Čl. 5 

Majetok a hospodárenie 
 

Majetok OZZPB je tvorený z: 
a) finančných a vecných darov od právnických a fyzických osôb, 
b) výťažkov z usporiadania odborných akcií, publikačnej a vydavateľskej činnosti, 
c) ďalších zákonom dovolených zdrojov. 
 

Čl. 6 
Členstvo 

 
1. Členstvo v OZZPB môže mať povahu: 
a) riadneho členstva 
b) čestného členstva 
 
2. Riadnym členom OZZPB sa môže stať každý uchádzač, ktorý spĺňa všetky nižšie uvedené 
podmienky: 
a) trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, 
b) zaregistrovanie sa na internetovej stránke OZZPB vyplnením registračného formulára, 

prípadne osobne na akcii, ktorej organizátorom je OZZPB. 
 
3. Čestným členom OZZPB je fyzická alebo právnická osoba, o ktorej čestnom členstve 
v OZZPB rozhodlo plénum OZZPB. Pri rozhodovaní o vzniku čestného členstva prihliada 
plénum predovšetkým na aktivity v oblasti pôsobnosti združenia, najmä na zásluhy o rozvoj 
a zveľaďovanie Petržalskej bojovej línie, zásluhy v oblasti skúmania a štúdia vojenskej 
histórie, zásluhy o rozvoj združenia a pod. 
 
4. Čestný člen má iba tie práva, ktoré mu vyplývajú z týchto stanov alebo z rozhodnutia 
pléna. Čestný člen najmä nemá právo hlasovať, voliť, ani byť volený do funkcií OZZPB. Má 
právo bezplatne sa zúčastňovať odborných a iných akcií usporiadaných OZZPB. U čestného 
člena nie je podmienkou členstva trvalé bydlisko v Slovenskej republike. 
 

Čl. 7 
Vznik a zánik členstva 

 
1. Členstvo v OZZPB vzniká: 
a) dňom zaregistrovania člena v zozname členov OZZPB, 
b) potvrdením prijatia za člena OZZPB prostredníctvom mejlu na základe registrácie na 

internetovej stránke OZZPB. 
 
2. Členstvo v OZZPB zaniká vyčiarknutím zo zoznamu členov v dôsledku: 
a) smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho, 
b) pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenia spôsobilosti na právne 
úkony, 
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c) právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný 
z nedbanlivosti súvisiaci s činnosťou združenia, alebo priamo či nepriamo 
poškodzujúci združenie, 

d) písomnej žiadosti člena o ukončenie členstva v OZZPB, 
e) zistenia, že člen nespĺňa alebo prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v Čl. 8 

týchto stanov, 
f) rozhodnutia pléna vo forme 2/3 väčšiny za podmienok uvedených v bode 3 tohto 

článku. 
 
3. O vylúčení člena OZZPB sa rozhoduje nasledovne: 
3.1. Pokiaľ prezídium nekoná z vlastnej iniciatívy, môže podať odôvodený návrh na 
vylúčenie člena predsedníctvu aj ktorýkoľvek člen OZZPB. Predsedníctvo predloží návrh 
plénu na rozhodnutie na najbližšom rokovaní, 
 
3.2. Plénum rozhodne o vylúčení člena OZZPB, ak je preukázané, že člen: 
a) koná v rozpore so stanovami OZZPB a toto porušenie povinností člena združenia 

v poskytnutej lehote neodstráni ani na základe písomnej výzvy predsedníctva; 
b) koná proti záujmom OZZPB a poškodzuje jeho dobré meno. 
 
4. Predsedníctvo OZZPB vedie o svojich členoch evidenciu. Evidencia členskej základne 
OZZPB slúži výhradne potrebám združenia. Osoba, ktorá žiada o členstvo a člen OZZPB 
týmto v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje predsedníctvu 
OZZPB súhlas na získavanie, spracovanie osobných údajov členov za účelom zápisu do 
evidencie, vedenia evidencie OZZPB a s tým súvisiacimi činnosťami. Žiadateľ o členstvo a 
člen OZZPB zodpovedá za pravdivosť uvedených údajov. Predsedníctvo je povinné, aj po 
ukončení spracovania, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva a bez 
súhlasu žiadateľa o členstvo alebo člena nesmie tieto údaje zverejniť, poskytnúť ani 
sprístupniť tretím osobám. 
 

Čl. 8 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Člen OZZPB má právo najmä: 
a) zúčastniť sa spoločenských, odborných a iných akcií organizovaných a 

spoluorganizovaných OZZPB za zvýhodnených podmienok, 
b) byť informovaný o činnosti OZZPB, 
c) má právo, s výnimkou čestných členov, hlasovať, voliť a byť volený do orgánov 

OZZPB, 
d) podávať ústne a písomné návrhy a pripomienky na činnosť združenia jeho 

funkcionárom. 
 
2. Člen OZZPB je povinný najmä: 
a) dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov OZZPB a konať v súlade so záujmami 
OZZPB, 
b) pri výkone činností združenia alebo pri iných aktivitách konať tak, aby doma aj 

v zahraničí dôstojne reprezentoval OZZPB a chránil jeho dobré meno. 
 

Čl. 9 
Orgány OZZPB 

1. Orgánmi OZZPB sú: 
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a) Plénum, 
b) Predsedníctvo, 
c) Kontrolór 
 
2. Plénum je vrcholný rozhodovací orgán OZZPB. Plénum je tvorené všetkými riadnymi 
členmi OZZPB. 
 
2.1. Do kompetencie pléna patrí najmä: 
a) schvaľovanie stanov a ich zmien, 
b) schvaľovanie správy predsedu o činnosti a hospodárení, 
c) schvaľovanie rozpočtu OZZPB, 
d) vydávanie prehlásení, stanovísk a rozhodnutí, 
e) voľba a odvolávanie predsedu, členov predsedníctva a kontrolóra, 
f) rozhodovanie o mieste a čase konania nasledujúceho riadneho pléna, 
g) rozhodovanie o zániku OZZPB alebo o jeho zlúčení s iným združením, 
h) rozhodovanie o vylúčení člena OZZPB, 
i) rozhodovanie o prijatí čestného člena OZZPB, 
j) uznášanie sa v ďalších veciach, ktoré si vyhradí, 
k) zrušenie alebo zmena rozhodnutia predsedníctva. 
 
2.2.  Plénum sa schádza na riadnych zasadnutiach spravidla jedenkrát za rok. Plénum 
zvoláva písomne alebo mejlom predseda najmenej 21 dní pred konaním zasadnutia pléna. 
Mimoriadne zasadnutie pléna je povinný zvolať predseda najneskôr do 21 dní, ak o to 
písomne požiada aspoň 1/3 členov OZZPB alebo predsedníctvo. 
 
2.3. Každý riadny člen OZZPB je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutí pléna, hlasovať 
o jednotlivých otázkach činnosti a ďalšieho fungovania združenia a vyjadrovať sa ku všetkým 
bodom programu zasadnutia.  
 
2.4. Plénum sa uznáša a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 
 
2.5.  O zasadnutí pléna sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a zapisovateľ, ktorého 
na začiatku každého zasadnutia zvolí plénum. Zápisnica obsahuje najmä: 
a) miesto a čas konania zasadnutia, 
b) meno, priezvisko a podpis predsedu a zapisovateľa, 
c) program rokovania, 
d) opis jednotlivých bodov programu a prijaté rozhodnutia, 
e) výsledky hlasovania, 
f) menný zoznam prítomných členov vrátane ich vlastnoručných podpisov. 
 
2.6. Zasadnutie pléna otvára a vedie predseda združenia alebo ním poverený člen 
predsedníctva. 
 
3. Predsedníctvo je najvyšší výkonný orgán OZZPB. V čase medzi zasadnutiami pléna 
rozhoduje o bežných záležitostiach združenia. Zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda. 

 
3.1.  Predsedníctvo tvoria: 
a) predseda, 
b) 1. podpredseda, 
c) 2. podpredseda, 



 10 

d) dvaja riadni členovia. 
 
3.2. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých 
jeho členov. Na prijatie uznesenia predsedníctva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných členov predsedníctva. 
 
3.3. Zasadnutie predsedníctva sa koná podľa potreby, najmenej však 2x ročne, vždy aspoň 
1x v kalendárnom polroku. O mieste a čase konania zasadnutia rozhoduje predseda. 
 
3.4. V prípade uvoľnenia člena predsedníctva, predsedníctvo kooptuje z radov riadnych 
členov OZZPB ďalšieho člena na obdobie do najbližšieho zasadnutia pléna. 
 
3.5. Predsedníctvo je volené plénom na obdobie 3 kalendárnych rokov. Jednotliví členovia 
predsedníctva, vrátane predsedu, sú volení osobitne a to nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členov pléna. Pokiaľ žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú 
väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola prví dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z 
kola prvého. V druhom kole rozhoduje prostá väčšina hlasov členov pléna prítomných na 
zasadnutí. Jednotliví členovia predsedníctva môžu byť zvolení aj na viac po sebe 
nasledujúcich volebných období. 
 
4. Predseda zodpovedá za riadne zabezpečenie činnosti OZZPB vrátane jeho organizačných 
zabezpečení. Predseda stojí na čele výkonného orgánu – predsedníctva, koná v mene OZZPB 
a zastupuje ho navonok.  
 
4.1. Predsedu zastupuje v dobe jeho neprítomnosti 1. podpredseda prípadne 2. 
podpredseda. Predseda reprezentuje OZZPB doma i v zahraničí, prípadne môže poveriť 
zastupovaním člena predsedníctva alebo iného riadneho člena OZZPB. 
 
4.2. Medzi kompetencie predsedu patrí najmä: 
a) zvolávanie zasadnutí predsedníctva, 
b) zvolávanie riadnych a mimoriadnych zasadnutí pléna, 
c) zabezpečovanie realizácie uznesení pléna, 
d) predkladanie správy o činnosti, hospodárení a rozpočte OZZPB plénu, 
e) zabezpečovanie korešpondencie OZZPB, 
f) zabezpečovanie písomných podkladov pre zasadnutie pléna, rozosielanie zápisníc 

z rokovania pléna a distribúciu dokumentov OZZPB. 
 
4.3.  Predseda zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu. Je povinný informovať 
predsedníctvo o všetkých krokoch, ktoré uskutočnil v čase medzi jednotlivými zasadnutiami 
predsedníctva, najmenej 2x ročne alebo na požiadanie predsedníctva. 
 
5. Kontrolór je volený plénom na obdobie troch kalendárnych rokov. Kontrolór nesmie byť 
zároveň členom predsedníctva OZZPB. 
 
5.1. Kontrolór najmä: 
a) dohliada na dodržiavanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov členmi OZZPB, 
b) dohliada na plnenie uznesení pléna OZZPB členmi združenia, 
c kontroluje činnosť predsedníctva, najmä dodržiavanie stanov OZZPB a uznesení pléna 

OZZPB, 
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d) dohliada a kontroluje správne hospodárenie predsedníctva s prostriedkami OZZPB, 
e) je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť predsedníctvo na všetky nedostatky 

zistené v jeho činnosti a poskytnúť mu primeranú lehotu na ich odstránenie, 
f) je povinný každoročne vyhotoviť podrobnú a pravdivú správu o svojej činnosti 

a skutočnostiach zistených pri výkone kontroly a túto správu predložiť plénu pri 
výročnom zasadnutí pléna OZZPB, 

g) je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
v súvislosti s plnením svojich úloh, s výnimkou oficiálnych prehlásení, na ktoré je 
v rámci svojej kompetencie povinný. 

 
5.2.  Kontrolór je oprávnený: 
a) zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva a byť informovaný o záveroch jeho rokovaní, 
b) uplatňovať na zasadnutiach predsedníctva svoj poradný hlas, 
c) nahliadať do všetkých dokladov, dokumentácií, účtovných závierok a iných 

dokumentov v súvislosti s kontrolou hospodárenia a nakladania s prostriedkami 
OZZPB. 

 
Čl. 10 

Zánik združenia 
 
1. Združenie zaniká: 
a) zlúčením s iným združením,  
b) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia pléna, 
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení 

podľa § 12 ods. 3 zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov. 

 
2. O zániku združenia podľa bodov a) a b) rozhoduje plénum OZZPB. Predseda je povinný 
oznámiť zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia správy majetku a 
miestnych podnikov 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  
dňa  13. 04. 2011 

 
Prítomní : Ing. Ľuboš Flandera – predseda 
                 Ing. Mgr. Michal Radosa - podpredseda 

Ing. Milan Borguľa 
 Ing. Ján Hrčka 

 
K bodu 6 
Návrh na účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka pri obnove vojenských bunkrov na území 
Petržalky 
 
Uznesenie: 
a) Komisia navrhuje zaviazať starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
k rokovaniam s Ministerstvom obrany SR za účelom vyjasnenia práv a povinností 
spojených s užívaním. 
b) Odporúča odložiť úvahy o vstupe do združenia až do času vyjasnenia práv a 
povinností podľa bodu a).  
 
Hlasovanie:  
za              :           Ľuboš Flandera,  Michal Radosa, Milan Borguľa, Ján Hrčka  
proti          :           0 
zdržal sa   :           0 
 
Bratislava  13.04.2011 

 
Za správnosť výpisu:                                                                     Ing. Ľuboš Flandera, v. r.  
Ing. Ján Kubička                                                                                            predseda 
 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 18.4.2011 

 
Prítomní: : Ing. Štefanička, Ing. Arnold, Ing. Borotovský, Ing. Klein, Mgr. Bučan, Ing. Kovár 
Vladimír PhD. 
 
K bodu :  
Návrh na účasť MČ BA-Petržalka pri obnove vojenských bunkrov v Petržalke 
 
Stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča predložený materiál schváliť. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  6 
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V Bratislave 18.4.2011                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
 
 
Návrh materiálu bol predmetom rokovania miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dňa 19. apríla 2011, ako bod 10. rokovania. Miestna rada prijala k prerokovanému bodu 
uznesenie č. 27. 
 
10. Návrh na účasť mestskej časti Bratislava-petržalka pri obnove vojenských bunkrov 
na území Petržalky_______________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 27 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka po prerokovaní 
 
o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť účasť mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v občianskom združení „Zachráňme petržalské bunkre“ bez finančného 
dopadu na mestskú časť, 
 
ž i a d a 
 
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vstúpiť do rokovaní s Ministerstvom obrany SR 
s cieľom preveriť možnosti získania užívacích práv k vybraným vojenským bunkrom na 
území mestskej časti Bratislava-Petržalka v prospech občianskeho združenia „Zachráňme 
petržalské bunkre“. 


