Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Bratislava, 21. 4. 2011
Zápisnica
z 2. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 19. 4. 2011.
Prítomní: Ing. Vladimír Bajan
Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ
Martin Miškov – zástupca starostu
Ing. Roman Masár – zástupca starostu
Bc. Ivana Antošová – členka rady
Ing. Augustín Arnold - člen rady
Mgr. Adrián Arpai - člen rady
Mgr. Ján Bučan - člen rady
Ing. Miloš Černák - člen rady
Mgr. Daniela Lengyelová - členka rady
Mgr. Ľubica Škorvaneková - členka rady
Ďalej boli prítomní: Stanislav Fiala - miestny kontrolór
Miloslava Podmajerská – ved. kancelárie starostu
Prizvaní: Mgr. Redechová Veronika – ved. odd. školstva, kultúry a športu
Ing. Dušan Vávra – referát štrukturálnych fondov
Mgr. Jana Jecková – odd. životného prostredia.
Rokovanie viedol starosta p. Bajan, privítal na rokovaní poslancov a postupne hostí.
Schválenie programu rokovania:
p. Bajan – riešenie zásad odmeňovania poslancov – dostali poslanecké kluby, dnes
vypustiť zo zásad mimoriadne odmeny starostu, určuje zákon, ostatné na
májové MZ,
p. Miškov – navrhol riešiť naraz.
Návrh programu:
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka splatných k 31. 03. 2011.
2. Prioritné ciele mestskej časti vo volebnom období 2010 – 2014.
3. Návrh na zaradenie neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
4. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl.
mesta SR Bratislavy .
5. Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí – informácia.
6. Informácia o projekte revitalizácie SJK – II. etapa.
7. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom
za I. štvrťrok roku 2011.

8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre
prevádzku zubnej ambulancie MUDr. Dariny Marenčíkovej.
9. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Máriu
Jenisovú na prevádzku školy nechtového dizajnu.
10. Návrh na účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka pri obnove vojenských
bunkrov na území Petržalky.
11. Návrh na zvolanie 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
12. Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.
13. Rôzne.
Hlasovanie o programe: za 8, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
----------

Overovatelia zápisu: p. Mgr. Ľubica Škorvaneková
p. Mgr. Daniela Lengyelová
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 - návrh prijatý.
---------Kontrola správnosti zápisu uznesení z rokovania miestnej rady dňa 8.3.2011 a miestneho
zastupiteľstva dňa 22.3.2011 - členovia miestnej rady nemali pripomienky k správnosti
zápisu uznesení z rokovania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.
---------1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka splatných k 31. 03. 2011.__________________________________________
Materiál uviedol prednosta, p. Štefánik.
Diskusia:
p. Fiala – k uzneseniu č. 590 - parkovisko Macharova, netermínované uznesenie,
vyplývajú úlohy (verejné obstarávanie, územné rozhodnutie),
p. Bajan – o ďalšom postupe sa rozhodne po schválení priorít, plnenie je závislé aj od
finančných prostriedkov.
Záver: Uznesenie č. 18
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,
splatných k 31.03.2011.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
---------2. Prioritné ciele mestskej časti vo volebnom období 2010 – 2014._______________
Materiál uviedol starosta, p. Bajan – klub SaS nedodal podnety, sú zapracované aj návrhy
poslanca Kríža a p. Pätoprstej.
Diskusia:
p. Bučan – pripomienka k forme, upraviť podľa minulého volebného obdobia, malo by
byť celkovo 6 - 10 bodov, pracovný materiál nedávať ako súčasť priorít,
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p. Bajan – nechcel z materiálu nič vypustiť, netrúfa si hodnotiť stanoviská klubov,
hlavnými prioritami sú čistota, športoviská, terasy,
p. Masár – navrhuje spoločné stretnutie k materiálu a vytvoriť jeden koncepčný materiál,
kde budú priority zadefinované, vyjde jeden ucelený materiál v rámci MZ,
p. Bajan – zmeniť názov materiálu na prioritné ciele, neodprúča zmeny obsahu, len
formay, mnohé treba riešiť spolu s mestom (sociálna oblasť), niektoré sú už
rozbehnuté - Vlastenecké námestie, Sad Janka Kráľa,
p. Bučan – obsah je v poriadku, len treba zmeniť formu,
p. Miškov – odporúča uceliť materiál z poslaneckých klubov, dať tomu jednotnú formu,
zvážiť, či námety od poslancov Zmeny zdola majú byť súčasťou, nevkladať
tam volebný program,
p. Bajan – hlasujeme len o prioritných cieľoch, rozdal materiál, ktorý sa riešil na
poslaneckých kuboch, nemáme záujem podporovať zahusťovanie Petržalky, ale
riešiť statickú dopravu, sociálne riešenie budov a domov, športoviská, územný
plán, politické rozhodnutie MZ o prioritách, následne poslať primátorovi,
p. Arpai – odporúča doplniť, že prioritou Petržalky je komunálny záujem,
p. Bajan – žiada konkretizovať, nejasný pojem,
p. Masár – výsledok by mal byť aj kvôli investorom, povedať im, aký je náš záujem,
p. Bajan – povedať, čo chceme treba aj pracovníkom magistrátu, aby nerozpracovávali
projekty a plány, táto informácia bude daná investorovi už na začiatku, bude to
aj v územnom pláne.
Odporúča schváliť po úprave v zmysle diskusie.
Záver: Uznesenie č. 19
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Prioritné ciele
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2011 – 2014 po zapracovaní pripomienok z
diskusie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
---------3. Návrh na zaradenie neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka._____________________________________________________
Materiál uviedol p. Masár, materiál je spracovaný na základe návrhov poslaneckých
klubov a nezávislých poslancov.
Diskusia:
p. Bajan – navrhuje zmenu v komisii ŽP a správy majetku – menej neposlancov,
p. Černák – neposlancov je navrhovaných 22, chcú pracovať, vzhľadom na zloženie
komisií ich mohlo byť 33,
p. Bajan – kvituje redukciu neposlancov, dostal 49 návrhov na zaradenie neposlancov,
bude odporúčať, aby neposlanci v roku 2011 nepoberali odmeny.
Záver: Uznesenie č. 20
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča
o d p o r ú č a s pripomienkami
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zvoliť členov –
neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
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s tým, že počet neposlancov v komisii pre správu miestneho majetku bude znížený
o jedného člena a bude vykonaná zmena v komisii životného prostredia.
Komisia finančná:
1. Pašková Helena
2. Holzhauserová Viola
Komisia investičných činností :
1. Kesegh Vladimír
2. Demel Eduard
3. Megová Alžbeta
Komisia správy majetku a miestnych podnikov:
1. Michalec Ján
2. Bagin Ľubomír
3. Krnáčová Eva
4. Maláková Anna
Komisia územného plánu, výstavby a dopravy:
1. Komarcová Anna
2. Augustín Tomáš
3. Šebeková Margaréta
Komisia životného prostredia a verejného poriadku:
1. Černák Radovan
2. Magát Jaroslav
Komisia sociálna a bytová:
1. Junek Jaroslav
2. Korbelová Alžbeta
3. Janíková Gabriela
Komisia kultúry, mládeže a športu:
1. Ďurišová Zuzana
2. Kačírek Ľuboš
3. Vizváry Róbert
4. Mračková Katarína
Komisia školská:
1. Olšanská Daniela
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
----------

4. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta
SR Bratislavy.___________________________________________________________
Materiál uviedol prednosta p. Štefánik.
Diskusia:
p. Bajan – nesúhlasí, aby boli dve VZN - mestskej časti aj hlavného mesta, dlhodobo to
takto nemôže fungovať, potreba riešenia,
p. Lengyelová – poukázala na výbehy pri bytovkách, 100 metrov od domu,
p. Škorvaneková – prečo nebol materiál v komisii životného prostredia?
p. Bajan – komisia môže zasadnúť k tomuto problému.
Záver: Uznesenie č. 21
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča

4

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby súhlasilo
s predloženým návrhom dodatku č. .... k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov spravované v súlade so zák. č. 282/2002 Z. z.,
v znení zák. č. 102/2010 Z. z.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
---------5. Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí – informácia.
Materiál uviedol Ing. Vávra – z referátu štrukturálnych fondov, možnosť získania
finančných prostriedkov z fondov EÚ - 1,5 mil. € na regeneráciu sídiel, najmä pre
sociálne zaostalé oblasti, schválené sú podmienky, predošlé MZ vybralo Čapajevovu,
Kopčany, ZŠ Prokofievovu a LUDUS pre komunitné centrum. Upozornil na zmenu
podmienok – rozšírenie počtu žiadateľov.
Diskusia:
p. Bajan – objasnil situáciu - pred 2,5 rokom bola iniciatíva na získanie peňazí z tohto
balíka, župa požiadala o zaradenie Malaciek, Pezinku a Senca s podmienkou
pridania peňazí, trváme na tom, aby proces prebiehal tak, ako bol nastavený,
vyzvať mestských poslancov – nedovoliť veľké zmeny.
Záver: Uznesenie č. 22
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) zobrať na vedomie informatívny materiál Integrovaný systém rozvoja mestských
oblastí – informácia
b) vyzvať poslancov Mestského zastupiteľstva v Bratislave, aby doterajšie výsledky
a poradie hodnotenia oprávnenosti mestských častí boli rešpektované a zachované
podľa pôvodných kritérií.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
---------6. Informácia o projekte revitalizácia SJK – II. etapa.
Materiál uviedol Ing. Vávra. – ref. štrukturálnych fondov, projekt bol prezentovaný
verejnosti v CC Centre, zahŕňa finančné náklady 3,6 mil. €, hlavný problém sú
nevysporiadané pozemky, vysporiadať by ich malo mesto, pretože je ich vlastníkom.
Upozornil, že nedostaneme celú sumu, max. 1,5 mil. €.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Janka Jecková z odd. životného prostredia.
Diskusia:
p. Bajan – nutné pripraviť mapy, projekty pre poslancov, otázka, či máme my vysporiadať
pozemky? Požadoval tiež informáciou o tom, čo vlastne bude realizované za
túto sumu,
p. Vávra – treba tlačiť na mesto, ono je vlastníkom pozemkov,
p. Miškov – k revitalizácii sadu máme zriadenú pracovnú skupinu, najskôr vysporiadať
pozemky, odd. NsM má vypracovanú správu, ktorá pôjde na mesto, bude aj
diskusia s poslancami, aby sa k projektu vyjadrili,
p. Bajan – potreba angažovania aj mesta v projekte,
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p. Štefánik – bronzové monumentálne alternatívy vynechať, použiť lacnejšie, počítať
s 1 mil. €, v prípade ich použitia na chodníky, ani to nestačí, nám je zverený
park, ale nie pozemky, potreba zakresliť parcely, konkretizovať opravy na
pozemky,
p. Bajan – riešť mandátnou znluvou s mestom,
p. Fiala – požiadať mesto o zverenie pozemkov, presne špecifikovať čo a kedy chceme,
p. Jecková – parcely sú presné, všetko je zakreslené, ale chýbajú listy vlastníctva, mesto
ich musí usporiadať na katastri.
Záver: Uznesenie č. 23
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka
a) zobrať na vedomie informatívny materiál Informácia o projekte Revitalizácia Sadu
Janka Kráľa – II.. etapa
b) vyzvať Hlavné mesto SR Bratislavy, aby urýchlene rokovalo s mestskou časťou
s cieľom usporiadať všetky vlastnícke vzťahy k pozemkom v Sade Janka Kráľa.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
---------7. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok
roku 2011. ______________________________________________________________
Starosta, p. Bajan uviedol materiál.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Záver: Uznesenie č. 24
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Informáciu o uzatvorených
nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za I.
štvrťrok roku 2010 zobrať na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
---------8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre
prevádzku zubnej ambulancie MUDr. Dariny Marenčíkovej.____________________
Materiál uviedla p. Redechová, vedúca oddelenia školstva, zubná ambulancia pokračuje
v zmysluplnom nájme, prerokované v školskej komisii, v komisii správy majetku, aj vo
finančnej - odporúčajú materiál schváliť.
Diskusia:
p. Černák – bol na škole, ambulancia nezasahuje do školského procesu,
p. Bučan – finančná komisia nemala výhrady.
Záver: Uznesenie č. 25
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
1) konštatuje,
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že nájom nebytových priestorov v Základnej škole Dudova 2, Bratislava pre MUDr.
Darinu Marenčíkovú, zubnú lekárku, 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 vybudované pre účely zubnej ambulancie,
b) priestory aj v súčasnosti slúžia na prevádzku zubnej ambulancie,
c) služby zubnej lekárky MUDr. Marenčíkovej využívajú žiaci ZŠ Dudova 2,
Bratislava, rodičia a aj žiaci ostatných škôl na území mestskej časti BratislavaPetržalka
d) príjem z prenájmov týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a platby za energie
a služby sú súčasťou úhrad za médiá ZŠ.
2) odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť nájom
nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2, Bratislava na prevádzku zubnej ambulancie pre
MUDr. Darinu Marenčíkovú, v rozsahu 44,40 m² za cenu 50,50 €/ m² za rok, t.j.
2.242,20 € ročne, zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov, t.j. 2.690,64 € na
dobu od 01.05.2011 do 30.04.2016 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. 595/20003 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 mestskej časti Bratislava-Petržalka, v opačnom
prípade toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 - návrh bol prijatý.
---------9. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Máriu
Jenisovú na prevádzku školy nechtového dizajnu.____________________________
Materiál uviedla p. Redechová, školská komisia dala osobitný zreteľ na tento prenájom,
p. Jenisová upravila šatne na prevádzku akreditovaného nechtového dizajnu, bola
vydaná zábezpeka, pre pomoc ženám - matkám na materskej dovolenke, pomoc trhu
práce.
Diskusia:
p. Bučan – finančnej komisii chýbalo prečo je tu osobitný zreteľ a aký pomer je medzi
rekvalifikáciou a súkromným biznisom, schvaľuje sa za 50 €/m², toto boli
otázky komisie,
p. Černák - ako člen komisie žiada doplniť informáciu, ako je priestor oddelený od
zvyšku školy, požiadavka bezpečnosti je naplnená, neobmedzenie chodu
školy je zabezpečené, vhodné používať menej osobitný zreteľ, chce zvýšiť
počet rekvalifikujúcich sa, 30 € je primeraná cena,
p. Bajan - inštitút osobitného zreteľa sa používa pri nájmoch na školách - ak chceme
tento predĺžiť,
p. Bučan – nevedeli včera vyhodnotiť 30 €, nebolo percentuálne delenie uvedené,
doteraz sa platilo 8,50,
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Záver: Uznesenie č. 26
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
1) konštatuje,
že prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Dudova 2, Bratislava pre Máriu
Jenisovú, na prevádzku školy nechtového dizajnu, 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) Nebytový priestor bol pred prenájmom neupravený a nevyužíval sa na pôvodný účel
– šatňu. Nájomca si bol vedomý toho stavu a celý priestor zrekonštruoval. Prenajaté
priestory využíva na kurzy nechtového dizajnu 14 dní v mesiaci.
b) Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný stavený úrad dňa 13.10.2009
rozhodla o povolení užívať nebytový priestor šatne na účely nechtového dizajnu.
c) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave posúdilo v súlade
s § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov, § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
591/2005 Z. z. projektovú dokumentáciu stavby „Zmena účelu využitia šatne na
školu nechtového dizajnu, Dudova ul. č. 2, Bratislava a k riešeniu zmeny nemá
pripomienky z požiarneho hľadiska.
d) Príjem z prenájmov týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie
a služby sú súčasťou úhrad za médiá ZŠ.
2) odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť prenájom
nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2 pre Máriu Jenisovú na prevádzku školy
nechtového dizajnu, v rozsahu 35 m² za cenu 30 € za m²/ rok, t.j. 1.050,- € ročne,
zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov, t.j. 1 260 € za rok, na dobu od 01. 05.
2011 do 30. 4. 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 mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý
---------10. Návrh na účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka pri obnove vojenských
bunkrov na území Petržalky.______________________________________
Materiál uviedol p. Štefánik, prednosta MÚ, zviditeľňujeme bunkre medzi ľudí, rokovať
s Ministerstvom obrany SR, vlastník nie je zapísaný na katastri.
Diskusia:
p. Bučan – finančná komisia o tomto rokovala odporučila rokovať s MO SR, sú tu rôzne
združenia, občianske združenie Zachráňme bunkre a iné, stanoviť status
veta,
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p. Štefánik – je tu toto združenie, sme ich partnerom, dávame tomu váhu, je tu niekoľko
združení, nemali partnera, nezaväzujú, potrebujú silného partnera,
p. Bajan – vstupom MČ je tu oprávnenosť čerpania financií, myšlienka je dobrá, no
treba trvať na tom, aby mestská časť nebola finančne zaťažená,
p. Fiala – nech MČ stanoví, ako majú vyzerať ich stanovy.
Záver: Uznesenie č. 27
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka po prerokovaní
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu v mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť účasť mestskej
časti Bratislava-Petržalka v občianskom združení „Zachráňme petržalské bunkre“ bez
dopadu na rozpočet mestskej časti,
žiada
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“.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
---------11. Návrh na zvolanie 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava- Petržalka.________________________________________________
Materiál uviedol starosta p. Bajan, navrhuje doplniť nový bod Určenie platu starostu
z dôvodu zmeny zákona, a preto sa návrh musí opätovne prerokovať v zastupiteľstve.
Diskusia:
p. Bučan - prečo vypadli terasy, plán opráv pochôznych terás na tento rok,
p. Štefánik – do MZ bude predložená informácia o terasách.
Záver: Uznesenie č. 28
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
zvolanie 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na
deň 27. 4. 2011 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
---------12. Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.___________________________
Materiál uviedol prednosta, p. Štefánik s tým, že Praha 5 je partnerom mestskej časti
Petržalka, je podpísaná zmluva.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh nebol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 29
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
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zahraničnú pracovnú cestu zástupcom starostu p. Romanovi Masárovi, Martinovi
Miškovovi a poslancovi MZ Adriánovi Arpaiovi v dňoch 20.4.2011 a 21.4.2011 do
Prahy 5 a úhradu nákladov s ňou spojených.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
---------13. Rôzne.
p. Bajan – poslanci dostali plánovaný program preberania prác (kosenie
a vyhrabávanie) vyzval poslancov aby si preverili vo svojich volebných
obvodoch realizáciu starostlivosti o zeleň,
p. Antošová – opýtala sa na dôvod účasti p. Pätoprstej na kontrole,
p. Bajan – býva v danej lokalite, na poslaneckých kuboch vzišla táto požiadavka,
p. Škorvaneková – aj z odd. životného prostredia išla informácia, kedy sa preberajú
práce.
Žiadosť o dotáciu FC Petržalka 1989 a.s.
Materiál uviedol starosta, p. Bajan - klub požiadal o dotáciu na činnosť mládežníckeho
družstva, aby mohli dohrať sezónu, podmienka je, že sa z toho nebudú vyplácať mzdy
trénerov – komisia kultúry, mládeže a športu odporúča schváliť 20.000 €, požadoval
doplniť materiál o rozpis rozpočtu o nákladové položky.
Záver: Uznesenie č. 30
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu v mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dotáciu vo
výške 20 tis. € pre FC Petržalka 1898, a.s.
žiada
prednostu o doplnenie rozpisu rozpočtu o nákladové položky.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – návrh bol prijatý
---------p. Bajan – prerozdeľovanie dotácií - navrhuje nasledovne:
30% - starosta
30% - MR
40% poslanci
p. Masár - navrhuje 20%, 20%, 60% delenie
p. Bajan – veľké dotácie sú v balíku cirkevných alebo športových dotácií, rozhoduje
o nich zastupiteľstvo, predsedovia klubov dostanú žiadosti, v máji sa
o nich rozhodne,
p. Masár – na kluboch toto prejsť a definovať sumy,
p. Bajan – informoval, že termín májového MZ bude posunutý,
p. Bučan – či boli vypísané výberové konania na riaditeľov podnikov, aká je možnosť
participácie poslaneckých klubov?
p. Bajan – p. Huska riaditeľ knižnice dal výpoveď, bude všeobecné výberové konanie
na každého riaditeľa MP.
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Po vyčerpaní bodov rokovania starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
miestnej rady.

Overovatelia zápisu: ______________________________
Mgr. Ľubica Škorvaneková

______________________________
Mgr. Daniela Lengyelová

Zapísala: _____________________________
Helena Čierníková

___________________________
Vladimír Bajan
starosta
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