
Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Z � p i s n i c a

z rokovania 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka konan�ho dňa 28. j�na 2011.

Pr�tomn�: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnen�: pp. Čern�k, Sepši, Hochschorner, Luhov�.

Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie otvoril p. Bajan, starosta mestskej časti. Priv�tal pr�tomn�ch, host�
menovite p�na prim�tora hlavn�ho mesta SR Bratislavy Ft�čnika, riaditeľov miestnych 
podnikov, poslancov a občanov MČ Bratislava-Petržalka.
Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uzn�šaniaschopn� počtom pr�tomn�ch 27
z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 77 %. Počet poslancov sa v rokovacej s�le 
priebežne menil.

N�vrh na doplnenie a zmenu programu:
P�n starosta Bajan – navrhol zmenu v rokovan�:

- bod 0 - inform�cia prim�tora Bratislavy p. Milana Ft�čnika o trasovan� 
nosn�ho dopravn�ho syst�mu v Bratislave,

- ako bod č. 1 programu navrhol prerokovať Stanovisko Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k trasovaniu ropovodu: 

Hlasovanie za upraven� program rokovania: pr�tomn�ch 30, za 27, proti 0, zdržali sa
0, nehlasovali 3 – program bol schv�len�.

N�vrh na zloženie pracovn�ch komisi�:
N�vrhov� komisia:
Ing. Vladim�r Kov�r, PhD.,
JUDr., Mgr. Vladim�r Gallo, PhD.,
Mgr. Ivana Brezinsk�.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 30, za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2 – n�vrh bol 
prijat�.

Overovatelia z�pisu:
PhDr. Ľudmila Farkašovsk�,
Ing. Bronislav Weigl.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 29, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2, - n�vrh bol 
prijat�.
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0. Inform�cia prim�tora Bratislavy, p. Milana Ft�čnika o trasovan� nosn�ho 
dopravn�ho syst�mu v Bratislave.__________________________________

p. Ft�čnik – vzhľadom k pripravovan�m rokovaniam v Bruseli sa rozhodol vyst�piť 
a informovať poslancov Petržalky, 
- bol prezentovan� projekt Petržalka – Bos�kova – Jan�kov dvor, na 
ktor� bolo vyčlenen�ch 550 mil. €, potrebn�ch je však 1.2 mld. € 
a dokument�cia mesta Šaf�rikovo n�m. – Bos�kova ešte nem�
pr�voplatn� �zemn� rozhodnutie. Keďže na čerpanie eurofondov mus� 
byť spracovan� projekt a petržalsk� časť ho nem�, odborn� komisia 
rozhodla, že časť Predmestie – Fili�lka je lepšie pripraven�, a preto 
odporučila t�to alternat�vu,
- etapa Bos�kova – Jan�kov dvor nem� žiadnu dokument�ciu a nie je 
z�ruka, že do roku 2015 bude spracovan�, v tak pr�pade by sa peniaze 
museli vr�tiť do fondu,
- pre toto programov� obdobie sa pripravuje:
1. Fili�lka
2. zahustenie zast�vok na trati Dev�nska Nov� Ves – Podunajsk� 
Biskupice
3. koľajov� trať Jan�kov dvor – hlavn� stanica – (len rekonštrukcia 
Star�ho mosta a spojenie Šaf�rikovho n�m. s Bos�kovou)
- 27.6. 2011 bolo verejn� zhromaždenie, kde sa konštatovala potreba 
riešenia dopravy, v Petržalke sa bude stavať na tom, čo je projektovo 
pripraven� do roku 2014,
- spolu s predsedom BSK id� 29.6.2011 do Bruselu dohodn�ť čerpanie 
financi�, po n�vrate z Bruselu bude informovať, ver� že žiadosti bude 
vyhoven�.

Diskusia:
p. Kr�ž – Petržalka ťah� za kratš� koniec, električka do Petržalky je t�ma už 40 

rokov, len sa kos� koridor, stred Petržalky je blokovan�, je sklaman�.. 
Projekt Fili�lka neprin�ša nič z�sadn�, no je uprednostnen�, prečo teraz, 
keď je možnosť čerpať financie nem�me nič pripraven�?
V tomto volebnom obdob� električka nebude, akt tak možno po roku 
2014, spojenie len Star� most – Bos�kova, bola volebn� priorita aj 
prim�tora,

p. P�toprst� – magistr�t by mal urobiť prieskum verejnej mienky, ako sa 
petržalčania spr�vaj� k priestoru na rekre�ciu a pri pr�prave 
obstar�vanie dať do podmienok rešpektovanie využitia �zemia na 
rekreačn� �čely,

p. Miškov – z�častnil sa všetk�ch diskusi�, sklamanie je obrovsk�, v tomto 
volebnom obdob� mala byť električka, vždy bola prezentovan� ako 
niečo, čo je pripraven� a čak� sa len na peniaze, požiadal prim�tora, 
aby, zabojoval za Petržalku, pribudne niekoľko tis�c obyvateľov,

p. Radosa –spor s občanom, spor s investorom nie je korektn� argument, čo vlastne 
bude s Petržalkou pri očak�vanom zahusten� dopravy, nečakať 
s opravou Star�ho mosta, odstavenie mosta je zbytočn� luxus, 
električka do Petržalky sa odklad� na neurčito, kedy sa občania 
dozvedia o možnosti financovania 1. etapy električky?
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p. Mas�r – železniciam vyhovuje Fili�lka, pre Petržalku tunel pod Dunaj 
a postavenie TRAN TRAINU-u, nem�žeme si dovoliť hazardovať s 
dopravou, chyst� sa v�stavba na Kapitulskom poli, Južn�ho mesta - s 
t�m pribudne niekoľko tis�c obyvateľov,
- prečo nem� spoločnosť Metro žiadne projekty?

p. Kov�r, FP – žiadal odpoveď prim�tora na publikovan� stanovisko v Petržalsk�ch 
novin�ch,

p. Bajan – realita vyžaduje, aby sa nerealizovan� projekty nahradili in�mi, 
spoločnosť Metro nekonala, mesto by si situ�ciu malo preveriť, všetko 
s� nepoužiteľn� projekty, bez schv�len�ch peňaz� nie je možn� vyhl�siť 
s�ťaž, ot�zka električky je pre toto obdobie zabudnut� t�ma, preto je 
potrebn� s�strediť sa na aktivity, ktor� m�žeme ovplyvniť - ISRMO, 
terasy, gar�že, športovisk�, 

p. Ft�čnik – dnes s� potrebn� n�vrhy na zmyslupln� využitie peňaz�, financovanie 
ponechať na meste, napriek tomu, že minulo 50 mil. € z Rezervn�ho 
fondu a mus� spl�cať dlhy,
- do septembra 2011 vyriešiť ako ďalej s projektami, Petržalka ako 
s�časť severojužn�ho prepojenia (programov� obdobie 2014 – 2020)
- �vahy o „zelenom moste“ – Star� most len pre peš�ch, vyzdoben� 
kvetmi (obdoba Karlovho mosta v Prahe),
- pr�sľub ministra dopravy zapracovať Petržalku do N�rodn�ho 
strategick�ho referenčn�ho r�mca na r. 2014 – 2020,

p. Bajan – bude iniciovať stretnutia s prim�torom, dohoda ohľadom megaprojektov 
k�m sa nevyrieši ot�zka dopravy v Bratislava

Starosta Bajan poďakoval p. prim�torovi za vyst�penie.
----------

1. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
k trasovaniu ropovodu. ______________________________________________

Materi�l uviedla predkladateľka p. P�toprst� – k trasovaniu nebola osloven� ani 
Bratislava, ani Petržalka. Tento materi�l bude predmetom aj rokovania MsZ dňa 
30.6.2011.

Diskusia
p. Bajan – uznesenie vl�dy berie na vedomie, boli prijat� z�kony o vod�ch, 

ukladaj�ce rešpektovať chr�nen� �zemie, so samospr�vou sa neviedla 
diskusia, 
- odporučil prijať pozmenen� uznesenie, ktor�m mestsk� časť 
protestuje proti pr�prave pr�c bez �časti samospr�vy,

p. Kr�ž – stotožňuje sa s p. P�toprstou, ide o z�sadn� vec zo strategick�ho aj 
bezpečnostn�ho hľadiska pre mesto, neprizvanie obce do diskusie bola 
obrovsk� chyba št�tu poukazuje na �časť prim�tora na zasadnutiach 
vl�dy (zo z�kona),

p. Bajan – prim�tor sa m�že z�častniť zasadnutia vl�dy len pri prerok�van� bodov, 
ktor� sa t�kaj� mesta,

p. Škorvanekov� – materi�l bol len v rovine inform�cie, nie št�die, je potrebn� 
vyjadriť nes�hlas trasy cez Petržalku, postupovať s mestom jednotne 
prech�dzaj� aj chr�nen�m �zem�m,
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p. Mas�r – nec�ti sa odborn�kom v enviroment�lnych t�mach, ani v trasovan� 
ropovodu, chceme čist� životn� prostredie, ch�ba spolu�časť mestskej 
časti,

p. Flandera – �zemia sa citlivo vyberaj�, dnes každ� časť prech�dza podrobn�m 
pos�den�m, dnes je nekorektn� sa vyjadrovať k tomuto, mrz� ho, že 
samospr�vy nie s� pr�tomn�,

p. Radosa – vyjadril podporu p. P�toprstej, vn�ma materi�l ako politick� odkaz, 
neovplyvn�me ani chr�nen� �zemia, bude proti trasovaniu, 

p. Bajan – pouk�zal na nezastupiteľnosť samospr�vy v danej problematike,
p. P�toprst� – starostovia Žitn�ho ostrova vyslovili svoj n�zor, komisia �zemn�ho 

pl�nu ods�hlasila negat�vne stanovisko; podala upraven� n�vrh 
uznesenia, o každej časti hlasovať osobitne,

p. Kov�r – osvojil si n�vrh uznesenia prednesen� p. starostom.

N�vrhov� komisia obdržala pozmeňuj�ci n�vrh uznesenia p. Kov�ra:
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka
1. protestuje proti sp�sobu pr�pravy pr�c na prepojen� ropovodu Družba 

s rafin�riou Schwechat a jeho trasovania bez �časti samospr�vy.
2. vyz�va hlavn� mesto SR Bratislava na spoločn� postup a koordin�ciu 

stanov�sk hlavn�ho mesta a dotknut�ch mestsk�ch čast� pri rokovaniach 
s vl�dou SR.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 29, za 27, proti 1, zdržal sa hlasovania 1 nehlasoval 0 –
n�vrh bol prijat�.

Hlasovanie o časti p�vodne predložen�ho uznesenia p. P�toprstou
- vyjadruje z�sadn� nes�hlas s navrhovan�mi alternat�vnymi trasami 
pl�novan�ho ropovodu Bratislava –Schwechat, ktor� by mali prech�dzať �zem�m 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v tzv. „Mestskom koridore“
Hlasovanie: pr�tomn�ch 30, za 7, proti 3, zdržali sa hlasovania 13 nehlasovali 7 –
n�vrh nebol prijat�.

Hlasovanie o časti p�vodne predložen�ho uznesenia p. P�toprstou
- žiada vedenie mestskej časti  Petržalka informovať o tomto stanovisku 
kompetentn� org�ny a to konkr�tne Magistr�t hlavn�ho mesta Bratislava, 
Ministerstvo hospod�rstva, Ministerstvo životn�ho prostredia a Vl�du SR.
Hlasovanie: pr�tomn�ch 30, za 25, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 1 – n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 72

----------

2.N�vrh Dodatku č. 3 Z�sad odmeňovania poslancov a členov komisi� –
neposlancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Materi�l uviedol starosta, p. Bajan uviedol materi�l, stiahol z n�vrhu bod 2.

Diskusia:
p. Bučan – odporučil z predložen�ho n�vrhu stiahnuť aj bod 4,
p. Mas�r – v čl. 4, bod 2, 3 – zos�ladiť pracovn� dobu so z�konn�kom pr�ce 
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p. Bajan si autoremed�rou osvojil n�vrh p. Bučana a stiahol bod č. 4 z n�vrhu –
nehlasovalo sa.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 30, za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2 - n�vrh 
uznesenia bol prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 73

----------

3. N�vrh na určenie platu Ing. Vladim�rovi Bajanovi, starostovi mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.________________________________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Diskusia:
p. Klein – navrhol vypl�canie len z�kladnej mzdy, odmena až po pol roku,
p. Kr�ž, FP – vykonať prieskum verejnej mienky a odmeny stanoviť podľa 

preferenci�, 
p. Klein – odmena až po vykonan� pr�ce, nie ako s�časť platu.

N�vrhov� komisia dostala pozmeňuj�ci n�vrh p. Kleina:
„Pravideln� mesačn� odmena vo v�ške z�kladn�ho platu, plus odmeny 
v polročn�ch intervaloch na z�klade hodnotenia v�konu starostu“.
p. Bajan – odmeny s� škrtnut� v z�kone. nedal hlasovať o n�vrhu.

Hlasovanie o p�vodnom znen�: pr�tomn�ch 29, za 17, proti 3, zdržali sa 6,
nehlasovali 3 – n�vrh bol prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 74

----------

4. Pedagogicko-organizačn� zabezpečenie školsk�ho roka 2011/2012 
v z�kladn�ch škol�ch a matersk�ch škol�ch v zriaďovateľskej p�sobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2011/2012.____________

Materi�l uviedol prednosta M� p. Štef�nik.

Diskusia:
p. Bajan – s� tu zauj�mav� inform�cie, invest�cie, kreativita rezortu, spoločn� 

rozhodnutia, ako s 8. ročn�mi gymn�ziami,
p. Lukačkov� – hodnot� situ�ciu v minulom obdob�, konkr�tne �lohy vypl�vaj�ce 

zo z�kona s� zabezpečen�, tejto t�me sa bude komisia školsk� 
venovať na jeseň, aby deklarovali a zabezpečovali kvalitu 
vzdel�vania.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 27, za 21, proti 0, zdržal sa 0,- nehlasovali 6 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 75

----------
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5. N�vrh na pren�jom nebytov�ho priestoru v ZŠ Černyševsk�ho 8 Bratislava 
pre Danu Han�kov� na prev�dzku registrat�rneho strediska. _____________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Diskusia:
p. Lukačkov� – k cene pren�jmu, komisia hovorila s riaditeľmi šk�l nie s� 

probl�my, komisia chod� do šk�l.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 26, za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 3 – n�vrh bol 
prijat�. 

Z�ver:
Uznesenie č. 76

----------

6. N�vrh na pren�jom nebytov�ho priestoru v ZŠ Černyševsk�ho 8, Bratislava 
pre MUDr. Annu Kubačkov� na prev�dzku zubnej ambulancie.

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 3 – n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 77

----------

7. N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2, 
Bratislava pre EASY ENGLISH, s.r.o., Ing. Nikoletu Nogov�.____________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Diskusia:
p. Miškov – požiadal o s�hlas s vyst�pen�m p. Nogovej, 
Poslanci optickou v�čšinou ods�hlasili vyst�penie.

p. Nogov�, konateľka spoločnosti EASY ENGLISH - so zv�šen�m ceny na 20 €/m2

nes�hlasia, priestory si upravili na vlastn� n�klady,

Hlasovanie o uznesen� v p�vodnom znen�: pr�tomn�ch 29, za 20, proti 0, zdržali sa
4, nehlasovali 5 – n�vrh nebol prijat�, z d�vodu, že pre prijatie uznesenia je 
potrebn� 3/5 v�čšina hlasov všetk�ch poslancov.

----------

8. N�vrh na pren�jom školsk�ho baz�na v ZŠ Hol�čska 50 Bratislava pre 
Plaveck� klub ORCA SPORT.______________________________________

Materi�l uviedol prednosta p. Štef�nik.

Hlasovalo sa bez diskusie.
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Hlasovanie: pr�tomn�ch 28, za 25, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 3 – n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 78

----------

9. N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Nobelovo n�m. č. 6,
Bratislava pre S�kromn� MŠ Nobelovo n�m. č. 6, Bratislava. _________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 79

----------

10. N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Pank�chova 4, Bratislava 
pre FC Petržalka 1898, a.s._________________________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 80

----------

11. N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Pank�chova 4, Bratislava 
pre plaveck� klub ORCA SPORT. ____________________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 30, za 25, proti 0, zdržal sa 0 nehlasovali 5 – n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 81

----------

Z�stupca starostu p. Miškov priv�tal predsedu Bratislavsk�ho samospr�vneho kraja
p�na Freša - vyst�pi k nosn�mu dopravn�mu syst�mu.

p. Frešo - ospravedlnil sa za zdržanie, chcel byť na rokovan� MZ spolu 
s prim�torom a starostom,
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- informoval o cieli integrovanej dopravy – presun ľud� z �ut do vlakov, 
doprava v Bratislave si zasl�ži patričn� pozornosť vzhľadom na 
s�časn� nepriazniv� stav (kol�ny po Račianske m�to, na Gagarinovej, 
na mostoch), veľmi by pomohol nult� obchvat, koľajov� doprava –
TEN-T je ako lepšia električka, n�zke n�stupy, Fili�lka odľahč� 
petržalsk� mosty,
- n�všteva v Bruseli prim�tor, župa, ministerstvo – jednotn�
strat�gia zahustiť sieť zast�vok, prestupy na Trnavskom m�te, 
- na situ�ciu v Petržalke s� rozdielne n�zory – nejasn� riešenie 
presunu cez Dunaj, tunel pre bud�cnosť, nevyhnutnosť piateho mosta,
- infraštrukt�ra by nemala byť predmetom politick�ho boja.

Diskusia:
p. Kr�ž – bol pr�sľub z Jan�kovho dvora na Šaf�rikovo pre Petržalku, teraz existuje 

konkurenčn� projekt Fili�lka, kv�li lobizmu železn�c došlo k odsunu 
Petržalky na vedľajšiu koľaj,

p. Frešo – prioritn� os 4 bola určen�, m� z�v�zok voči petržalčanom za vyhrat� 
voľby, nestavať proti sebe mestsk� časti, možnosť, že aj pripraven� 
projekty bud� zamietnut�,

p. Radosa – nediskutovať teraz o využit� Star�ho mosta,
p. Frešo – podporiť to, čo už existuje – vytvoriť tlak na trval� riešenie presunu cez 

Dunaj, potreba v�žnej zhody Star�ho Mesta s Petržalkou,
p. Mas�r – ak by sme začali tunel, pribudn� nov� stavby a mosty nebud� stačiť, 

m�me jednotn� n�zor, chceme električku, nult� obchvat - riešiť 
dopravu ,

p. Gaži – na verejnej diskusii odznelo, že 80% peňaz� sa m�že čerpať len do r. 
2014, potom z Bruselu bude len 20% na tak�to projekty – preto hneď
konať, nie riešiť,

p. Miškov – všetci c�tia z�v�zok voči Petržalčanom, apeloval, aby aj BSK 
nezabudol, že Petržalka je jeho s�časťou,

p. Frešo – deklaroval bl�zky vzťah k Petržalke, t�ma financovania - hľadať aj in� 
možnosti prostredn�ctvom expertov. 

P�n Miškov poďakoval predsedovi BSK za vyst�penie na rokovan� miestneho 
zastupiteľstva.

---------

12. N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava 
pre KMG Danubia, o. z.____________________________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 28, za 25, proti 0, zdržali sa 0 nehlasovali 3 – n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 82

----------
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13. N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov v MŠ Prokofievova 5, Bratislava 
pre Danube Neptun, s.r.o.____________________________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: pr�tomn�ch: 28, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 83

----------

14. N�vrh na prevod vlastn�ctva nebytov�ho priestoru na Vyšehradskej 29 
v Bratislave v spr�ve mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosti Villa 
Real, s.r.o., Beňadick� 15, Bratislava.________________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Diskusia:
p. Hrčka – preč�tal menovit� hlasovanie poslancov spred 3 mesiacov, r�chly 

odpredaj je neefekt�vny, z n�jmu sa d� z�skať viac,
p. Bučan – informoval o poslaneckom prieskume, 28.6.2011 o 8,00 hodine za 

�časti poslancov pp. Štefaničku, Flanderu, Arnolda, Bučana 
a kontrol�ra p. Fialu - priestor nie je v tak havarijnom stave ako bolo 
prezentovan�, je čiastočne rekonštruovan�, opravu potrebuje jedna 
toaleta, a stupačky, 
- navrhol upraviť cenu na 40.000 €, s predkupn�m pr�vom mestskej 
časti na 10 rokov,

p. Hrčka – upozornil na r�zne s�dnoznaleck� posudky,
p. Gaži - za tieto priestory chcel lek�r dať 50.000 €, žiadosť ostala bez odpovede,
p. Radosa – na z�klade toho, čo doteraz odznelo navrhuje prerušenie rokovania

k tomuto bodu, 
p. �gošton – upozornil na veľk� množstvo voľn�ch priestorov v Petržalke,

N�vrhov� komisia obdržala 2 n�vrhy, z toho jeden procedur�lny
p. Radosa – „Navrhujem prerušenie bodu rokovania“.
Hlasovanie: pr�tomn�ch 26, za 19, proti 1, zdržali sa 4, nehlasovali 2 – n�vrh bol 
prijat�.

p. Bučan:
„Upraviť k�pnu cenu na 40 000 € s predkupn�m pr�vom MČ, v pr�pade 
odpredaja na 10 rokov.“ 
O n�vrhu sa  nehlasovalo.

----------

15. N�vrh na odpredaj nehnuteľnosti pozemku, parc. č. 5834/2 o v�mere 356 m� 
pre spoločnosť Amit Bau, s.r.o., Vajnorsk� 16, Bratislava.________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.
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Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 26, za 22, proti 0, zdržali sa 4, nehlasovali 0 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 84

----------

16. N�vrh na prevod vlastn�ctva nebytov�ho priestoru na Jasovskej 25 
v Bratislave v spr�ve mestskej časti Bratislava-Petržalka občianskemu 
združeniu Pre radosť, Jasovsk� 27, Bratislava.__________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Diskusia:
p. Radosa – navrhol vyp�sať verejn� s�ťaž, aby sme sa dozvedeli skutočn� cenu,

neschv�liť.
p. Farkašovsk� – prečo nie je priložen� mapka?
p. Miškov – ide o nebytov� priestor, nie o pozemok – len pri nich s� mapky,
p. Brezinsk� – navrhla vykonať poslaneck� prieskum,
p. Miškov – tajomn�k MR to zorganizuje, o prieskume rokovať na komisi�ch,
p. Štef�nik – prerokovať s komisiou, do konania MR v�stup - z neho vych�dzať,
p. Farkašovsk�, FP – trv� na požiadavke do bud�cnosti mapku, aj fotografiu, na 

meste ich vždy prikladaj�,
p. Flandera – bol v tom priestore, je využ�van�, n�jomca chce mať vlastn�cky 

vzťah k priestoru,
p. Škorvanekov� – overujeme či n�jomca využ�va tento priestor na uveden� �čel?
p. Štef�nik – m�me na to odborn� oddelenia, aj kontrol�ra, 
p. Fiala – k p. Farkašovskej – op�sal, kde sa tento priestor nach�dza,
p. Brezinsk� – podala n�vrh na prerušenie rokovania.

N�vrhov� komisia dostala pozmeňuj�ci n�vrh p. Brezinskej:
„N�vrh na prerušenie rokovania tohto bodu“

Hlasovanie: pr�tomn�ch 27, za 14, proti 3, zdržali sa 8, nehlasovali 2 - n�vrh bol 
prijat�.

----------

17. Žiadosť spoločnosti BRISK PRINT, s.r.o. dlhodob� pren�jom nebytov�ch 
priestorov na Hrob�kovej ul. 25 v Bratislave._________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Diskusia
p. Klein – podal pozmeňuj�ci n�vrh – cena 50,50 €/m2 v celom priestore a doba 

n�jmu na 1 rok,

N�vrhov� komisia: n�vrh zmeny uznesenia poslanec Klein:
„zmeniť cenu na 50,5 €/m� a dobu n�jmu na 1 rok“.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 27 za 5, proti 9, zdržali sa 8 nehlasovali 5 – n�vrh nebol
prijat�.
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Hlasovanie o p�vodnom n�vrhu uznesenia: pr�tomn�ch 27, za 21, proti 3, zdržali
sa 3, nehlasoval 0 – n�vrh bol prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 85

----------

18. Žiadosť Ivana Čaplu – ALPAČ o dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov 
na Hrob�kovej ul. 25 v Bratislave. ____________________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 27, za 21, proti 1, zdržali sa 3, nehlasovali 2 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 86

----------

19. Žiadosť Milana Chudadu – MERIX o dlhodob� pren�jom nebytov�ch 
priestorov na Hrob�kovej ul. 25 v Bratislave.___________________________

Materi�l uviedol prednosta, p. Štef�nik.

Hlasovalo sa bez diskusie.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 27, za 22, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovali 3 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 87

----------

20. Odpovede na interpel�cie a nov� interpel�cie.

1. p. Brezinsk� interpelovala prednostu M�:
Žiadam o osadenie nov�ch lavičiek vo vn�trobloku medzi domami na 
Jasovskej 31 a 33 a školy na Turnianskej. Na trojuholn�ku tr�vy, ktor� tu je, je
v s�časnosti niekoľko rozbit�ch star�ch lavičiek. Žiadam o ich v�menu za 
nov�. V lokalite žij� veľmi akt�vni obyvatelia, ktor� sa chc� o plochu starať 
a udržiavať ju.

2. p. Brezinsk� interpelovala prednostu M�:
Nakoľko detsk� ihrisko na Černyševsk�ho je veľmi mal� (dokonca tak� mal�, 
že rodičia det�, ktor� sa hraj� na ihrisku, stoja za plotom ihriska, aby sa deti na 
ihrisko zmestili), využ�vaj� deti na hru aj okolit� tr�vnat� plochy. Obyvatelia 
sa sťažuj� na neprisp�sobiv�ch majiteľov psov, ktor� napriek tomu, že vidia 
deti hraj�ce sa na tr�ve, sem vodia svojich psov. Na jednom z tr�vnikov 
v bl�zkosti ihriska je v s�časnosti tabuľa zakazuj�ca vstup psov, keďže je 
oddelen� od plochy ihriska chodn�kom, majitelia psov argumentuj�, že na 
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tr�vniky okolo ihriska sa tento z�kaz nevzťahuje. Obyvatelia vidia riešenie 
v osaden� tab�ľ, „Z�kaz vstupu so psom“ do okolia ihriska, pr�padne 
premiestnen� existuj�cej tabule a osaden� ďalšej.
Touto cestou žiadam o osadenie tak�chto tab�ľ – 2 ks na tr�vniky po oboch 
stran�ch ihriska (resp. premiestnenie existuj�cej a osadenie ďalšej novej).
Pre lepšie pochopenie situ�cie priklad�m fotografiu s n�kresom.

3. p. Lukačkov� - interpelovala prednostu M�:
Žiadam V�s t�mto, aby ste zabezpečili opravu lavičiek (ch�baj�cich dreven�ch 
pol� na kovovej stabilnej konštrukcii a n�ter t�chto v lokalit�ch:
M�nesovo n�mestie – v celom priestore n�mestia a v parč�ku na začiatku 
Černyševsk�ho pri PENGYM-e smerom k Vlasteneck�mu n�mestiu).
Oprava lavičiek je menej finančne n�ročn� ako k�pa nov�ch a využij� sa ešte 
funkčn�, architektonicky a �čelovo zachovan� p�vodn� konštrukcie.

4. p. Gaži interpeloval prednostu M�:
V�žen� d�my, v�žen� p�ni,
starostlivosť o Sad J. Kr�ľa si vyžaduje nemal� finančn� prostriedky 
a narušenie harmonogramu vykon�van�ch pr�c v Sade J. Kr�ľa len komplikuje 
pr�ce t�ch, ktor� sa o Sad Janka. Kr�ľa staraj� a ochraňuj�. Bol som už 
informovan� o nevyhnutnosti poskytovať exteri�r Sadu J. Kr�ľa, ale napriek 
tomu si mysl�m, že by mali vedieť podrobne o verejn�ch akci�ch v Sade. J. 
Kr�ľa Miestny podnik verejnoprospešn�ch služieb Petržalka, ako aj 
dod�vateľsk� spoločnosť INEXSYS, spol. s r.o. Bratislava a podľa možnosti 
nez�visle. Podrobne by mali vedieť inform�ciu, ak� množstvo ľud� sa akcie 
z�častn�, v ktorej časti Sadu J. Kr�ľa, od kedy, od koľkej a ako dlho, ak� ľudia 
sa tam z�častnia, ak� akcia to bude, ako sa bud� podieľať na čistote, kto z M� 
Petržalka sa akcii z�častn� (na z�skanie dodatočn�ch inform�cii) a podobne. 
Mysl�m si, že nestač� len zasielan� pl�n akci�, ktor� uveden� spoločnosti 
dost�vaj�. Reagujem tak na akcie ako boli „Napoleon“ a Športom bez bari�r, 
(ktor� sa konala 24. 6. 2011) a pritom hovor�m, že je chv�lyhodn�, že sa 
konkr�tne tieto akcie konali. Viem osobne od pracovn�kov a ich 
spolupracovn�kov spoločnosti INEXSYS, spol. s r.o. ak� to prin�ša probl�my. 
Za porozumenie a vyriešenie probl�mu vopred ďakujem.

5. Flandera interpeluje prednostu M� a riaditeľa VPS:
Petržalka VIII – Bzov�cka, Jasovsk� Turnianska – lavičky v zlom stave.
Vo vn�tro blokoch obytn�ch čast� v oddychovej z�ne sa nach�dzaj� dnes už 
len torz� inštalovan�ch lavičiek. Navrhujem na vybran�ch lokalit�ch v okol� 
detsk�ch ihr�sk a parkovej v�stavbe okolo promen�dnych chodn�kov znovu 
osadiť lavičky tak, aby vznikla oddychov� z�na buď na slnečnej strane, alebo v 
tieni stromov. Lavičky by sa nemali os�dzať v bl�zkosti okien. Každ� 
vn�troblok by tak spĺňal funkcie najm� oddychu a relaxu.

6. Mas�r – interpeloval prednostu M�:
Na Haanovej ulici sa nach�dza bikrosova dr�ha, ktor� je zarasten� vysokou 
burinou a t�to presahuje okraj chodn�ka. Z�roveň na druhej strane chodn�ka 
pred objektom MŠ a gymn�zia s� such� stromy, ktor� s� nebezpečn� a bolo by 
vhodn� ich prerezať popr. odstr�niť.

----------
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21. R�zne.
p. Gaži – komisia investičn�ch činnost� pri MZ Bratislava-Petržalka vyjadruje 

pochvalu VPS za udržiavanie zelene na Tyršovom n�mest� pred letnou 
sez�nou, na začiatku apr�la bol katastrof�lny stav na začiatku j�na sa 
situ�cia �plne zmenila.

V�zva MZ Všeobecnej zdravotnej poisťovni
p. Miškov – predložil poslancom miestneho zastupiteľstva v�zvu, v ktorej 

poslanci vyz�vaj� napraviť rozhodnutie VšZP voči s�kromn�mu 
zariadeniu AT Sanat�rium na Osusk�ho ulici ohľadom zrušenia 
financovania dvoch l�žok,

Diskusia:
p. Kov�r – nem� v�hrady, odpor�ča �pravu textu, doplniť slovo „s�kromn�“,
p. Bučan – klub SDK�–DS podporuje t�to v�zvu, 
p. Kr�ž – s�hlas� s p. Kov�rom, pouk�zal na čl�nok v SME, kde MUDr. Novotn� 

porovn�va Petržalku s Bronxom v počte z�visl�ch os�b,
p. Škorvanekov� – vypustiť odstavec 6, ako aj spojenie „odmietame s�časn� 

rozhodnutie VsZP“,
p. Radosa – vyhl�senie mali poslanci dostať sk�r, aj elektronickou formou,
p. Farkašovsk� – upozornila na neobjekt�vny text v�zvy, je ochotn� preštylizovať 

text,
p. Kov�r – navrhol znenie: „MZ schvaľuje v�zvu VsZP, aby prehodnotila svoje 

rozhodnutie a nezazmluvnen� l�žok pre...“
p. Flandera – ako sa k tomu postavili ostatn� zdravotn� poisťovne?

Hlasovanie: pr�tomn�ch 25, za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2 - n�vrh bol 
prijat�.

Z�ver:
Uznesenie č. 88

----------
p. Bučan – požadoval, aby v z�pisniciach zo zastupiteľstva boli interpel�cie.

Z�ver:
P�n Miškov skonštatoval, že program zasadnutia miestneho zastupiteľstva bol 
prerokovan�, zaželal poslancom pr�jemn� prežitie dovolenky, najbližšie MZ bude v
septembri 2011, poďakoval za �časť a ukončil rokovanie.

____________________________ _________________________
Vladim�r Bajan Miroslav Štef�nik

starosta prednosta

Overovatelia z�pisu: _____________________________
Ľudmila Farkašovsk� 

__________________________
Bronislav Weigl

Zap�sala: _________________________
Helena Čiern�kov�


