
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Z á p i s n i c a 
 

 
z rokovania 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
konaného dňa 27. apríla 2011. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Ospravedlnení: pp. Antošová, Luhový, Miškov. 
Otvorenie zasadnutia: 
Zasadnutie otvoril  p. Bajan, starosta mestskej časti. Privítal prítomných, hostí, riaditeľov 
miestnych podnikov, poslancov a občanov MČ Bratislava-Petržalka. 
Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné počtom 29 prítomných z počtu 35 
poslancov, čo predstavuje 83 %. Počet poslancov sa v rokovacej sále priebežne menil. 
 
Návrh na doplnenie a zmenu  programu:   
- p. Bajan stiahol z programu rokovania bod č. 12 Návrh na úpravu platu Ing. Vladimírovi 
Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie za upravený program rokovania: prítomných 30, za 27, proti 0, zdržal sa 1, 
nehlasovali 2 – program rokovania bol schválený 
 
Návrh na zloženie pracovných komisií: 
Návrhová komisia:   Oliver Kríž, 
   Gabriel Gaži 

Ľuboš Flandera.  
Hlasovanie: prítomných 30, za 27, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, nehlasovali 3  – návrh bol 
prijatý. 
 
Overovatelia zápisu: Juraj Klein 
   Branislav Sepši 
Hlasovanie: prítomných 28, za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6, - návrh bol prijatý. 
 
 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 31. 03. 2011. 
  
 Materiál uviedol prednosta MÚ, p. Štefánik. 
 

 Hlasovalo sa bez diskusie. 
  

Hlasovanie:  prítomných 30, za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2 - návrh uznesenia bol 
prijatý. 

 

Záver: 
Uznesenie č. 38 

---------- 
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2. Prioritné ciele mestskej časti vo volebnom období 2010 – 2014. 

 
Starosta, p. Bajan uviedol materiál – ide o stanoviská klubov, časť priorít je splniteľná 
hlásime sa k zákonným povinnostiam, k transparentnej samospráve, chceme mnohé zlepšiť, 
ak nám to finančné možnosti dovolia, bol zaradený aj politický materiál p,. Pätoprstej, 
vyhodnocovať koncom roka, dopĺňať podľa legislatívy. 
 

Diskusia: 
p. Sepši – navrhol doplniť do územného rozvoja do kapitálovej časti, bod zabezpečiť 

územné plány zón, 
p. Bajan – súhlasí za podmienky doplnenie „v súlade s finančnými možnosťami mestskej 

časti“, 
p. Kríž – víta predloženie tohto materiálu, na začiatok je potrebné určenie priorít, každý má 

svoj volebný program, potreba dohody, ako aj odpočtu počas volebného obdobia, 
štart éry vzájomnej spolupráce, 

p. Lukačková - navrhuje chce doplniť do oblasti školstva motiváciu pre pedagógov, 
deklarovať s riaditeľmi škôl, zvýšenie kvality škôl a škôlok v MČ Bratislava-
Petržalka, prebrať so všetkými subjektami, 

p. Bajan – potreba spolupráce so všetkými subjektami vstupujúcimi do oblasti školstva, aj 
hlavné mesto, aj školská správa, 

p. Ágošton – materiál si prečítal priority nenašiel, požaduje konkrétne úlohy s termínmi 
a vyčlenenými finančnými čiastkami, navrhuje stiahnuť materiál a vymenovať 
komisiu, 

p. Bajan - materiál vychádza z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, priority sa budú 
vyhodnocovať pri príprave rozpočtu na rok 2012, 

p. Radosa – oceňuje predloženie tohto materiálu ako podkladu pre spracovanie 
programových rozpočtov, nevenuje sa však rekreačnej zóne Veľkému Draždiaku 
do kultúry a športu, zvýšenie kvality prostredia - smetné koše, budovanie 
chodníkov, nie veľké aktivity len drobné riešenia, 

p. Bajan – musíme požiadať mesto o zverenie Draždiaku do správy mestskej časti , 
p. Pätoprstá – navrhla požiadať o finančné prostriedky z Operačného programu Bratislavský 

kraj pre oblasť kultúry a športu, doplniť o revitalizáciu vnútroblokov a cyklotrás, 
pre životné prostredie navrhuje doplniť – zachovanie jestvujúcej zelene, 

p. Farkašovská – krátko, chce sa pripojiť k p. Ágoštonovi a p. Radosovi, je to len základ na 
ďalšie spracovanie materiálu, Veľký Draždiak má byť súčasťou priorít, veľa ľudí 
tu trávi voľný čas, 

p. Masár – predložený materiál je základný kameň na dopĺňanie do požadovanej podoby, 
lavičky, koše sú v životnom prostredí na každej časti Petržalky . 

 
Návrhová komisia dostala 4 návrhy zmeny uznesenia: 
l. p. Sepši : 
„ 3. odsek kapitoly Územný rozvoj doplniť o text: 

„pre vybrané územia zabezpečiť Územné plány zón v súlade s možnosťami rozpočtu 
mestskej časti“ – o návrhu sa nehlasovalo prijaté autoremedúrou, 

 

2. p. Lukačková: 
„V spolupráci so zainteresovanými a kompetentnými subjektami podporiť aktivity 
pedagógov a škôl v oblasti inovácie a zvyšovania kvality škôl, materských škôl a školských 
zariadení v MČ  Petržalka - o návrhu sa nehlasovalo- prijatý autoremedúrou, 
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3. p. Radosa:  
„do časti kultúra, šport a oddych doplniť – zvýšiť kvalitu prostredia na Veľkom Draždiaku“ . 
o návrhu sa nahlasovalo – prijatý autoremedúrou, 
 

4. p. Pätoprstá: 
a) v bode kultúra, šport: „požiadať prostriedky operačného programu BK na 

revitalizáciu vnútroblokov a lokálnych cyklotrás“ - nehlasovalo sa – prijatý 
autoremedúrou. 

b) bod životné prostredie: „zachovať v maximálnej možnej miere jestvujúce plochy 
verejnej zelene. Zveľaďovať ich v rámci možností rozpočtu MČ.“ 

Hlasovanie: prítomných 31, za 22, proti 1, zdržali sa 5, nehlasovali 3 – návrh bol 
prijatý. 

   
 Hlasovanie o uznesení ako celku: prítomných 31, za 27, proti 1, zdržal sa 0, nehlasovali 3 - 

uznesenie bolo prijaté. 

Záver: 
Uznesenie č. 39 

---------- 
 

3. Návrh na zaradenie neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
 
Materiál uviedol zástupca starostu p. Masár. Odporučil schváliť zmeny oproti textu - 
do komisie životného prostredia zaradiť p. Evu Krnáčovú a namiesto p. Mariána Černáka 
a zaradiť p. Mariána Miškanina. 
 
Diskusia: 
p. Farkašovská – na klube SMER-SD... sa tieto mená neuvádzali, chýba pracovné zaradenie 

kandidátov, za tento materiál nezahlasuje, ešte raz ho prebrať v kluboch, 
a schváliť na MZ v máji, 

p. Bajan – kluby sa tomuto materiálu venovali tri týždne, 
p. Hrčka – klub SaS tiež nemá o tom vedomosť, návrhy SaS neboli akceptované, len návrh 

p. Miškova 
p. Bajan .- za klub SaS boli navrhnuté dve mená, považuje toto za nekorektné, 
p. Hajková – pripája sa k Farkašovskej, kto je p. Junek, doplniť jeho postavenie, 
p. Pätoprstá – žiadala zverejniť na internete štatúty komisií, uviesť, ktorá strana ich 

nominovala a čím je profesne každý kandidát 
p. Hrčka, FP – navrhli mená, bez spätnej odozvy, nepodporí materiál, 
p. Farkašovská, FP – či bola zverejnená výzva na prihlasovanie sa do komisií, ako je 

vyriešená otázka odmeňovania - zadarmo? 
p. Bajan – nebola žiadna verejná výzva, ide o výber, nie nábor cez kluby, pripravuje sa 

zmena Zásad odmeňovania, pre toto volebné obdobie navrhli, aby 
neposlanci neboli honorovaní, ďalšie zmeny v zásadách odmeňovanía budú 
na nasledujúcom MZ, 

p. Škorvaneková – zverejnenie štatútov komisií je zbytočné, občania majú dostatok 
informácií. 

 

Hlasovanie o uznesení ako celku so zapracovanými zmenami: prítomných 31, za 26, proti 4, 
zdržal sa1, nehlasovali 0 - návrh bol prijatý. 
Záver: 

Uznesenie č. 40 
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---------- 
 
4. Správa o stave verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka a o 
činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava-Petržalka za rok 2010. 
 
Materiál uviedol JUDr. Hanidžiar – veliteľ okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke, 
predošlá správa bol prerokovaná na MZ v máji 2010, poukázal na plnenie úloh v oblasti 
riešenia priestupkov, personálny stav na stanici, 47 policajtov pracuje v okrskovej stanici, 
činnosť cyklohliadok, Kamerový systém obsluhuje osoba ZŤP, záznamy sa používajú aj pre 
účely dokladovania trestnej činnosti, dostatok motorových vozidiel – limitované pohonné 
PHM, fotoaparáty denne využívajú na dokumentáciu priestupkov – znečisťovanie psami. 
Zabezpečujú dohľad na kultúrno- spoločenských podujatiach, kontrolujú hrádzu. Spolupráca 
s MÚ na dobrej úrovni, je potrebné zlepšiť spoluprácu s VPS. 
 
Diskusia: 
p. Bajan – upozornil na pokuty uvádzané v tabuľkách v korunách, tabuľky 

z predchádzajúceho obdobia nemajú vypovedaciu hodnotu, poukázal tiež na to, že 
by nemali platiť dve VZN o psoch (mestské aj mestskej časti), v statickej doprave 
sú vytypované oblasti častejšej kontroly, tabuľka nekorešponduje s tým čo je 
v texte, budú sa musieť zmeniť aj priority Máp 

p. Pätoprstá – na Švabinského vznikla prevádzka s hlasnou hudbou, či chodia na obchôdzky 
k herniam, či je tu zvýšená zločinnosť, 

p. Hanidžiar – prevádzky kontrolujú na základe podnetov od občanov na č. 159, je tu často 
zmena otváracích hodín, prídu na kontrolu a je zatvorené, má vytypované časti, 
kde je väčšia ostraha,  

p. Pätoprstá  - či majú fotopasce (výstupy z kamier),  
p. Radosa - opýtal sa na potrebu zmeny VZN, čím môže mestská časť pomôcť, 
p. Hanidžiar – k VZN o psoch, poukázal na potrebu vyznačenia miesta zákazov a povolení 

(piktogramy a značky), označiť na Veľkom Draždiaku zákaz vodenia psov, bez 
piktogramu sú aj školy a škôlky, stávajúcou technickou ťažko zdokumentovať 
znečistenie, 

p. Bajan – mestská časť môže pomôcť s priestormi, vlani boli škrtnuté kapitálové výdavky 
na kamery, 

p. Lengyelová – ďakuje za správu, diví sa, že len 47 policajtov v MČ mali by byť  
pochôdzkari, zamerať sa cielene na drogovú činnosť, aj parkovanie, v uliciach je 
ich potrebné vidieť viac, potreba prevencie 

p. Hanidžiar – drogová činnosť - prichádzajú sťažnosti hlavne zo škôl, je to kompetencia 
štátnej polície,  

p. Fabor – veľa pozornosti sa v správe venovalo technickej výbave, chce oceniť aktivitu na 
hrádzi, chodí tu hliadka, je to pozitívne, zaregistrovali 61 vrakov, pred Lachovou 
25 stojí už 4 roky Peugeot, ale má EČ, posledné 2 mesiace sa obyvatelia sťažujú 
na nasadzovanie „papúč“ autám aj na tých miestach, kde sa dalo stáť, časť ich 
dostane časť nie, považujú to za pohon na ľudí, potreba riešiť statickú dopravu,  

p. Hanidžiar, vraky monitorujú aj inšpektori verejného poriadku, dochádza k sporným 
situáciám, najmä, ak má auto ŠPZ, 

p. Kovár – otázka na spoluprácu so štátnou políciou, 
p. Hanidžiar – došlo k jednostrannému zrušeniu zmluvy zo strany MV SR ohľadom lustrácie 

vozidiel, je slabšia informovanosť, 
p. Bajan .- s primátorom bude kontaktovať policajný zbor ohľadom spolupráce,  



 5 

p. Fabor, FP – súhlasí s argumentami, zákon je treba ctiť, len konanie nie je rovnomerné, 
apeloval na citlivé riešenie, najmä v oblasti parkovania, nie je to v lenivosti ľudí, 
ale nie je kde parkovať, 

p. Ágošton – poukázal na nefunkčnosť kamerového systému, chýba nočné videnie, či sa 
záznamy archivujú viac ako 5 dní, aká trestná činnosť sa týmto odhaľuje, 

p. Hanidžiar – kamerový systém, nie je tam nočné videnie, ale svetlo stačí na zdokladovanie 
trestnej činnosti,  

p. Hrčka – aký je návrh veliteľa na riešenie parkovania pri nedostatku parkovacích miest? 
p. Hanidžiar – parkovanie je v kompetencii MÚ, začína sa riešiť, ale policajti majú pokyn 

všetko zdokumentovať, 
p. Šebej – „nasadzovanie papúč“ vníma ako účelové vyberanie pokút 
p. Hrčka, FP – denné vyberanie pokút denne 50 prípadov je cieleným výberom dane, 
p. Bajan – potreba spoločného stretnutia a riešenia situácie, 
p. Hanidžiar – z ulíc Lenardova a Pifflova prijímajú neustále sťažnosti občanov na 

poškodzovanie zelene, priemerne 50 priestupkov za deň, 
p. Bajan – nevyhnutnosť spoločne rokovať s mestskou políciou za účasti mesta, konfrontácia 

so štátnou políciou, poďakoval za vykonanú prácu, aj za budúcu v čase 
majstrovstiev sveta v hokeji. 

 

Hlasovanie: prítomných 27, za 26, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, nehlasoval 1 - návrh bol 
prijatý. 

 

Záver: 
Uznesenie č. 41 

---------- 
 

5. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy._________________________________________________ 
 
Materiál uviedol p. Štefánik, prednosta MÚ, magistrát náš požiadal o stanovisko k VZN z 
dôvodu zmeny štatútu. 
 
Diskusia: 
p. Pätoprstá – navrhla poveriť prednostu vypracovať smernicu – doplnok VZN, podá 

písomný návrh, nezrovnalosti v pojme čo sa považuje za výbeh pre psov, 
p. Bajan – vyzval primátora na zjednotenie predpisov k problematike voľného pohybu psov, 

komisia môže iniciatívne pracovať na zmene VZN 
 

 Hlasovanie: prítomných 28, za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4 – návrh bol prijatý.  
 

Záver: 
Uznesenie č. 42 

---------- 
 
6. Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí – informácia. 

 

Prednosta, p Štefánik uviedol materiál, Petržalka bola pri predkladaní druhá, monitorovací 
výbor vybral ďalšie tri mestá Pezinok, Senec a Malacky, došlo aj k zmene podmienok, naše 
postavenie sa mení, dať výzvu na dodržanie poradia.  

 Ing. Vávra – priblížil celý projekt v krátkosti oboznámil s históriou, mohli by sme získať 5.1 
mil. €, podmienkou je naša spoluúčasť vo výške 5%, nemeniť pravidlá hry, Bratislava bola 
vylúčená z iných programov len z tohto sme mohli dostať finančné prostriedky. 
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Diskusia: 
p. Radosa – opýtal sa prečo nie je možné meniť projekt, predajom LUDUSu by sme získali 

prostriedky  na rekonštrukciu CC centra, poukázal na absenciu projektovej 
prípravy,  

p. Vávra – nebola výzva, ale vydaná príručka a manuál pre užívateľa, momentálny stav je 
v súlade so súčasne platnými dokumentami a, projekt má 2 etapy: 
1. stratégia (hl. mesto ako partner MPaRV) 
2. projekt až po výzve. 

 

 Hlasovanie: prítomných 29, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 43 

---------- 
 

7. Informácia o projekte Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II. etapa. 
 

Materiál uviedol p.- Štefánik, materiál popisuje stav prípravy II. etapy projektu, hlavný 
problém spočíva v nevysporiadanosti pozemkov, nám bola zverená len zeleň,  
 

Hlasovalo sa bez diskusie. 
  

Hlasovanie: prítomných 28, za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 5 - návrh bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 44 
------------------- 

 
8. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 

2011. _____________________________________________ 

 
Materiál uviedol starosta p. Bajan. 

 

Hlasovalo sa bez diskusie. 
   

Hlasovanie: prítomných 28, za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 5 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 45 

---------- 
 
9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre prevádzku 

zubnej ambulancie MUDr. Dariny Marenčíkovej. 
 

Materiál uviedol prednosta p. Štefánik, materiál prešiel komisiami a miestnou radou.  
 

Diskusia: 
p. Lukačková – doplnila, navštívila školu hovorila so žiadateľkou, odporúča schváliť. 

 

Hlasovanie: prítomných 30, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 - návrh bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 46 

---------- 
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10. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Máriu 

Jenisovú na prevádzku školy nechtového dizajnu._______________ 
 

Materiál uviedol prednosta p. Štefánik, materiál prešiel komisiami a miestnou radou.  
 

 Hlasovalo sa bez diskusie 
 

Hlasovanie: prítomných 32, za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 4 - návrh bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 47 

---------- 
 
11. Návrh na účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka pri obnove vojenských bunkrov 

na území Petržalky.__________________________________________ 
 

 Materiál uviedol p. Štefánik, prednosta, ide o kultúrne dedičstvo, v Petržalke sa nachádza 
12 bunkrov aktivity začalo spoločenstvo „Zachráňme vojenské bunkre“, mestská časť ako 
silný partner OZ. 

 

 Diskusia: 
p. Sepši – je rád, že týmto mestská časť začala zaoberať, ide o zaujímavý voľnočasový 

prvok, toto je potrebné podporovať, 
 p. Lengyelová – vysvetliť pojem „účasť“, nevidí oporu v zákone 

p. Bajan – vstup do združenia umožňuje zákon č. 369 o obecnom zriadení, musí schváliť 
MZ , 

 p. Kríž –pozitívne vníma tento materiál, ide o symbolické gesto,  
p. Pätoprstá – vadí jej formulácia „bez finančného dopadu“, schváliť aspoň symbolické 

členské, bez peňazí nemôže občianske združenie žiť, 
p. Farkašovská – podporila materiál, p. Horský by mal byť v komisii, 
p. Bučan – obnova bunkrov je chvályhodná aktivita pre Petržalku s podporou klubu 

SDKÚ-DS, vyslovil obavy z dopadu na rozpočet, no je potrebné špecifikovať 
úlohy a postavenie mestskej časti v občianskom združení. 

p. Gaži – poukázal na príkladnú starostlivosť o bunkre, 
p. Černák – zdieľa názor p. Lengyelovej, podporuje účasť, získať nepotrebné bunkre od 

armády do majetku mestskej časti a mať tak vplyv na chod bunkrov, 
p. Bajan – opatrne o majetkovej podstate. môžu byť vysoko ocenené, štatút o hovorí 

o účasti v OZ, 
p. Ágošton – podporuje materiál, ide o zviditeľňovanie pravej strany Dunaja, dobré pre 

turizmus.  
  

Hlasovanie: prítomných 31, za 30, proti 0, zdržali sa 0 nehlasoval 1– návrh bol prijatý. 
  

Záver: 
Uznesenie č. 48 

---------- 
 
12. Návrh na schválenie dotácie pre FC Petržalka 1898, a.s. 
  

Materiál uviedol prednosta p. Štefánik, materiál bol vypracovaný v zmysle VZN MČ 
Bratislava-Petržalka, účel bol špecifikovaný na autobusovú dopravu, komisia kultúry, 
mládeže a športu odporúča schváliť.  
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Diskusia : 
p. Radosa – podporil materiál, prečo však je predložená len jedna dotácia, máme sumu 

dokopy 100.000 € malo by to byť spolu , blíži sa polovica roku, aj združenia sa 
pýtajú či dostanú na činnosť, či môžu očakávať z tejto sumy aj ďalšie , 
p. Bajan – informoval o zosumarizovaní žiadostí na najbližšie MZ v zmysle 
VZN.€. 

 

Hlasovanie: prítomných: 31, za 26, proti 2, zdržal sa 1, nehlasovali 2 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 49 

---------- 
 
13. Správa z kontroly nakladania s majetkom obce v objektoch prenajatých športových 

hál Gercenova 25, Znievska 1/a, Wolkrova 47, Proklofievova  2. 
 
Materiál uviedol miestny kontrolór p. Fiala, všetky haly sú prevádzkované na športové 
účely, upozornil na platenie dane z prenájmu z vlastných zdrojov a na zlý technický stav 
budov. 

  

Hlasovalo sa bez diskusie 
  

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

Záver: 
Uznesenie č. 50 

---------- 
 
14. Odpovede na interpelácie a nové interpelácie.______________________ 
 

1. p. Škorvaneková  interpeluje prednostu MÚ: 
Na Rovniankovej ulici sa nachádza basketbalové ihrisko, ktoré využíva veľa mladých z 
okolia. Podobne ako ostatné ihriská aj toto si vyžaduje úpravu v podobe nového označenia 
a iných menších opráv vrátane oplotenia, nakoľko sa nachádza v blízkosti cesty. Obraciam 
sa na Vás, s požiadavkou predbežného vyčíslenia nákladov na uvedené opravy a oplotenie 
a predloženie na rokovanie komisie kultúry, mládeže a športu. 
Ďakujem 

  
2. p. Škorvaneková  interpeluje prednostu MÚ: 
Na základe podnetu občanov si Vás dovoľujem osloviť s problematikou chýbajúceho 
prechodu pre chodcov na Rovniankovej ulici pri obchode Albert. Denne prechádzajú 
stovky ľudí cez cestu od spomínaného obchodu smerom na Rovniankovu, pričom na ceste 
chýba prechod. Občania sa na nás poslancov obrátili, aby sme na uvedenej ceste 
zabezpečili prechod pre chodcov,. Keďže prechod podľa môjho názoru bude 
problematický, nakoľko by bol priamo v križovatke, chcem Vás požiadať o konzultovanie 
s dopravnou políciou, ako by sme danú skutočnosť vedeli vyriešiť v prospech obyvateľov. 
Ďakujem 
 
3. p. Černák :  interpeluje prednostu MÚ: 
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V súlade s ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení 
a jeho § -u 25 „Povinnosti a oprávnenia poslancov“, ods. 4, písm. b) podávam verejne 
položenú otázku (interpeláciu).  
Téma interpelácie: Finančné príjmy mestskej časti 
Text interpelácie: 
Aké boli v roku 2010 finančné príjmy mestskej časti Petržalka od Hl. mesta SR Bratislavy 
a aké sú očakávané finančné príjmy mestskej časti Petržalka od Hl. mesta SR Bratislava 
v roku 2011? 
Odpoveď prosím v písomnej forme a štrukturované podľa jednotlivých položiek (pozrite 
vzor tabuľkových prehľadov na rok 2010 a rok 2011). 
 
Prehľad rok 2010:____________________________________________________ 
 
Por. č.  Účel príjmu (úhrada za ...      Čiastka €         Na účet MČ došlo 
         (mesiac 2010) 

 ___________________________________________________________________  
 1. 
       2. 
       3. 
  
  Tá istá tabuľka aj za rok 2011.  
 p. Černák - FP – chcel by to s podpisom kompetentného človeka. 
  
 4. p. Pätoprstá:  interpeluje prednostu MÚ: 
 Téma interpelácie: Žiadame o zverejnenie zoznamu komisií pracujúcich pre MČ Petržalka 

na internetovej stránke MČ formou priameho linku na hlavnej stránke, prípadne formou 
maximálne 1 prekliknutia z hlavnej stránky vrátane ich štatútu a popisu činnosti, zoznamu 
členov a kontaktu na predsedu a vedenia stručnej odbornej kvalifikácie členov 
neposlancov. 

 
 5. p. Brezinská - požadovala umiestniť tabule „Zákaz vstupu so psom“ do areálov 

školských budov 
  
 Diskusia: 
 p. Bučan – nesplnili sme si jedno uznesenie - procesný audit, 
 p. Bajan - na najbližšie MZ v máji  
  

15. Rôzne. 
p. Štefánik – podal ústnu informáciu o MŠKI nedokončená investícia na Budatínskej, MČ 

sa chcela dostať k postupu krokov, materiál vytvorený kartograficky, problém 
s vyúčtovaním dotácie, , boli podpísané dve darovacie zmluvy zmena 
územného plánu, blokovať zmluvy, mala byť darovacia zmluva z VIENNA 
GATE k tomuto nedošlo, dar sa zmenil na investíciu, ktorú realizovali dve 
firmy bez nás, MČ bola vyňatá z tohto, nebol prehľad o činnosti, odpoveď na 
žiadosť v akom je to stave neprišla, bola daná výpoveď, nejde o majetok 
mestskej časti prenajímame si to pre MŠKI, je tam futbalové ihrisko snaha 
dostať ho čo najskôr do majetku, nebolo ani skolaudované, bolo vydané len 
užívacie povolenie, nedoriešený vzťah s fy Vienna Gate – podlžnosť 5 mil. Sk, 
prešlo to cez tri firmy VIENNA GATE už patrí firme Frederikson. Boli 
porušené zmluvy, ťahali by sme za kratší koniec, musíme sa pokúsiť o riešenie. 
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p. Radosa – zmena realizácie nastala rozhodnutím predchádzajúceho vedenia MČ, bez 
informovanosti zastupiteľstva, pristúpilo sa k priamej investícii, nebolo 
stavebné povolenie, chýba kolaudačné rozhodnutie, podklady má k dispozícii. 

 
p. Radosa -počas MS v hokeji podávanie alkoholických nápojov, obmedziť na územie 

a čas (02,00 do 04,00 hod.) kde by to neprekážalo rušeniu  nočného kľudu, 
poďakoval p. Kubičkovi za materiál, postupovať podľa neho, 

p. Fiala – nedá sa dať povolenie podávať alkohol 24 hodín denne, 
 

 p. Bajan – k MŠKI je potrebné vyvolať stretnutie,  
 - atak od reštaurácií počas hokejových majstrovstiev, záujem aj o otvorenie 

prevádzky do 05 hodiny, napr. Incheba, FUN zóna, Ady loď do 02 hodiny, do 
15. mája odsúhlasenie otváracích hodín na letnú sezónu aj terasy. 

p. Flandera – informačný materiál k terasám predložiť do budúceho MZ ako materiál na 
rokovanie  

p. Bajan -  nie je problém, cez komisie dať ako bod programu budúceho MZ. Dňa 
10.5.2011 bude stretnutie s občanmi k statickej doprave v DK Zrkadlový háj 
o 17.oo hodine, vyzval poslancov k účasti na akcii. 

 
 
 

 
Záver: 
Na záver starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka skonštatoval, program zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva bol prerokovaný, poďakoval za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
 Ing. Vladimír Bajan          Ing. Miroslav Štefánik 
 starosta    prednosta 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisu: ________________________    
             Ing. Juraj Klein 
 
   _________________________ 
           Ing. arch. Branislav Sepši 
 
 
Zapísala:  _________________________ 
    Helena Čierníková 


