
 
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 27. septembra 2011 
 

(č. 89 - 107) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 
7. zasadnutí prerokovali: 
 

1. Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatných k 31. 08. 2011. 

2. Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011. 
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011. 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 5/2008 z 19. augusta 2008 v znení VZN č. 1/2009, 1/2010 
a 2/2011 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

5. Návrh na schválenie zámeru na prevod vlastníctva garáží a garážových státí 
v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy, Gessayova 
č. 2, Bratislava pre EASY ENGLISH, s.r.o., Ing. Nikoletu Nogovú.  

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

8. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Jasovskej ul. č. 25 
v Bratislave v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka občianskemu združeniu 
Pre radosť, Jasovská ul. č. 27, Bratislava. 

9. Návrh na odpredaj garážového státia č. 26 v objekte polyfunkčného obytného 
domu na Gercenovej ul. č. 8/G v Bratislave, ktoré je vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

 



 2 

10. Žiadosť Tibora Krieka, Fedinova ul. č. 18, 851 01 Bratislava o predĺženie doby 
nájmu v nebytových priestoroch na Fedinovej ul. č. 18 v Bratislave. 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3626 pre Jozefa Laluhu, Belinského ul. 
č. 11, Bratislava. 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2810/2 pre Zuzanu Serinovú, 
Lietavská ul. č. 7, Bratislava. 

13. Návrh na zrušenie časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 652 z 26.10.2010. 

14. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 
VZN hl. mesta SR Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hl. mesta SR 
Bratislavy. 

15. Návrh na odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 
poskytovaných s užívaním bytu nájomcom obecných bytov. 

16. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  
za II. štvrťrok roku 2011. 

17. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 468 z 24.11.2009. 

18. Návrh na pomenovanie nových ulíc a verejných priestranstiev v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.  

19. Návrh na schválenie projektu „Čistenie komunikácií“. 
20. Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2010 do 

31. decembra 2010 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

21. Správu z kontroly v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v 
mzdovej oblasti.  

22. Interpelácie. 
23. Rôzne. 

-------- 
 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 31. 08. 2011.________________________________________ 
 

Uznesenie č. 89 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 31. 08. 2011.  

 

  Hlasovanie: prítomných 27, za 23 , proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4. 
---------- 

 
2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 06. 2011.  
 

Uznesenie č. 90 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 

berie na vedomie 
 

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2011. 
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Hlasovanie: prítomných 27, za 19, proti 0, zdržali sa 6, nehlasovali 2. 
---------- 

 
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011. 
 

Uznesenie č. 91 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s príjmami vo výške 
26 575 493 € a výdavkami vo výške 25 608 513 € s nasledovnými úpravami: 
- zvýšenie bežných príjmov o 103 894 € 
- zvýšenie bežných výdavkov o 14 299 € 
- zníženie kapitálových príjmov o 55 750 € 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 33 845 € 
- zvýšenie príjmových finančných operácií o 966 980 €. 
 

Hlasovanie: prítomných 29, za 17, proti 9, zdržali sa 2, nehlasoval 1. 
---------- 

 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 5/2008 z 19. augusta 2008 v znení VZN č. 1/2009, 1/2010 
a 2/2011 o zrušení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka._________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 92 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a) sa uznáša 
 

na všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení VZN mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2008 v znení VZN č. 1/2009, 1/2010 a 2/2011 o určení výšky príspevku 
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  
 

b) žiada 
 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
vydať úplné znenie VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú náhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

Hlasovanie: prítomných 29, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2 . 
---------- 

 
5. Návrh na schválenie zámeru na prevod vlastníctva garáží a garážových státí v správe 

mestskej časti Bratislava-Petržalka.__________________________________________ 
 

Uznesenie č. 93 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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1) ruší  
 

časť uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 58/2003 
zo dňa 24.06.2003 „Návrh na prevod vlastníctva nebytových priestorov garáží v správe 
mestskej časti Bratislava-Petržalka“, ktorým bol odpredaj pozastavený a garáže zostali 
v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 

2) schvaľuje  
 

zámer na prevod vlastníctva garáží a garážových státí v správe mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 15, proti 8, zdržali sa 4, nehlasoval 1 . 
---------- 

 
6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy, Gessayova  
č. 2, Bratislava pre EASY ENGLISH, s.r.o., Ing. Nikoletu Nogovú._______________ 

 

Uznesenie č. 94 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1) konštatuje, 
 

že prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Gessayova 2, Bratislava pre 
spoločnosť EASY ENGLISH, s. r. o., Ing. Nikoletu Nogovú na organizovanie kurzov, 
školení a seminárov je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

2) schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH, 
s.r.o., Ing. Nikoletu Nogovú na organizovanie kurzov, školení a seminárov na dobu od 
01.10.2011 do 30.06.2012 v celkovej rozlohe 114,30 m² za cenu 10,00 € za m²/ročne, 
zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov vrátane dane z príjmov za prenájom 
nebytových priestorov, t. j. spolu 1 371,60 € za rok, s podmienkou preinvestovania 
4 000,- € do doby trvania prenájmu. Cena energií bude stanovená pomerom prenajatej 
plochy k celkovej ploche školy. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 25, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1. 
---------- 

 
7. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej ul. č. 29 

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

 

Uznesenie č. 95 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1) neschvaľuje 
 

prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave o výmere 
podlahovej plochy 86,91 m², spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 8691/605574, nachádzajúcich sa  
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v bytovom dome na Vyšehradskej 25-33, vo vchode Vyšehradská 29, súp. č. 3014, k.ú. 
Petržalka, 
 

2) žiada 
 

starostu mestskej časti 
po ukončení nájmu vypísať verejnú obchodnú súťaž na predaj predmetného priestoru. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 18, proti 5, zdržali sa 4, nehlasoval 1. 
---------- 

 
8. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Jasovskej ul. č. 25 v Bratislave 

v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka občianskemu združeniu Pre radosť, 
Jasovská 27, Bratislava.____________________________________________________ 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka neprijalo uznesenie 
k predmetnému materiálu, nakoľko návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru 
na Jasovskej ul. č. 25 hlasovaním nezískal potrebnú 3/5 väčšinu hlasov. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 9, proti 10, zdržali sa 5, nehlasovali 3 . 
---------- 

 
9. Návrh na odpredaj garážového státia č. 26 v objekte polyfunkčného obytného domu 

na Gercenovej ul. č. 8/G v Bratislave, ktoré je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-
Petržalka. ________________________________________________________________ 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka neprijalo uznesenie 
k predmetnému materiálu, nakoľko návrh na odpredaj garážového státia na Gercenovej 
ul. č. 8/G hlasovaním nezískal potrebnú 3/5 väčšinu hlasov 

 

Hlasovanie: prítomných 26, za 14, proti 1, zdržali sa 6, nehlasovali 5. 
---------- 

 
10. Žiadosť Tibora Krieka, Fedinova 18, 851 01 Bratislava o predĺženie doby nájmu 

v nebytových priestoroch na Fedinovej 18 v Bratislave.___________________________ 
 

Uznesenie č. 96 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1) konštatuje, 
 

že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme nebytového priestoru na Fedinovej 18 
v Bratislave doterajšiemu nájomcovi Tiborovi Kriekovi, Fedinova 18, 851 01 Bratislava 
je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a) odseku 9 písmeno c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca vložil 
značné finančné prostriedky do rekonštrukcie nebytových priestorov a využíva ich na 
prevádzkovanie kvetinárstva, 
 

2)schvaľuje 
 

predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Fedinovej 18 v Bratislave 
doterajšiemu nájomcovi Tiborovi Kriekovi, Fedinova 18, 851 01 Bratislava, na obdobie 
od 20.12.2011 do 19.12.2016. Výška nájomného od 20.12.2011 je stanovená v zmysle 
Zásad a postupu pri prenájme nebytových priestorov schválených v Miestnej rade 
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mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 12. júna 2007 uznesením č. 50 v sume 4541,50 €/ 
rok, mesačne 378,46 €, výška nájomného 24,46 €/m²/rok. Celková výmera predmetu 
nájmu je 185,65 m². 
 Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstva. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie: prítomných 25, za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 . 
---------- 

 

11. Návrh na prenájom časti pozemku, parc. č. 3626 pre Jozefa Laluhu, Belinského ul.  
č. 11, Bratislava.___________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 97 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

l) konštatuje, 
 

že na predmetnom pozemku má žiadateľ vybudované nástupné schody a prístupový 
chodník k nebytovému priestoru, ktorý využíva ako skladové priestory a z toho dôvodu je 
potrebné posudzovať prenájom časti pozemku v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, 
 

2)schvaľuje 
 

prenájom časti pozemku, časť parc. č. 3626 – ostatné plochy o výmere 13,13 m² pre 
podnikateľa Jozefa Laluhu, Belinského č. 11, Bratislava na obdobie od 01.11.2011 do 
31.10.2016 za cenu 4,16 €/m²/rok v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4 . 
---------- 

 
12. Návrh na prenájom časti pozemku, parc. č. 2810/2 pre Zuzanu Serinovú, Lietavská 
č. 7, Bratislava.__________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 98 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1) konštatuje, 
 

že na predmetnom pozemku má žiadateľ postavený stánok vo svojom výlučnom 
vlastníctve za účelom predaja kvetín a z toho dôvodu je potrebné posudzovať prenájom 
pozemku pod stánkom a prístupový chodník v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, 
 

2) schvaľuje 
 

prenájom časti pozemku, časť parc. č. 2810/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
7,20 m² pre podnikateľku Zuzanu Serinovú, Lietavská č. 7, Bratislava na obdobie od 
01.10.2011 do 31.12.2013 za cenu 62,38 €/m²/rok na pozemok pod stánkom a za cenu 
4,16 €/m²/rok na pozemok pod prístupovým chodníkom v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) 
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zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

  

Hlasovanie: prítomných 28, za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4. 
---------- 

 
13. Návrh na zrušenie časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 652 zo dňa  26. 10. 2010._________________________________________ 
 

Uznesenie č. 99 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje 
 

zrušenie časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
č. 652 zo dňa 26. októbra 2010 a nové znenie textu nasledovne: 

„schvaľuje čiastočný zoznam prebytočného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti 
Bratislava-Petržalka určeného na odpredaj v členení: 

1. pozemky: 
• parc. č. 5418/6 – zastavané plochy pod stavbou vo vlastníctve spol. P&LKW 

HOLDING, s. r. o., Šustekova 37, Bratislava o výmere 1334 m2,  
• parc. č. 5418/5  - ostatné plochy o výmere 3496 m2, tento pozemok tvorí dvor 

a prístup k stavbe, je zaťažený inžinierskymi sieťami, 
• parc. č.5418/4 – ostatné plochy o výmere 124 m2, tento pozemok je tiež 

súčasťou dvora, 
• parc. č. 5420 – zastavané plochy pod neexistujúcou stavbou vo vlastníctve 

spol. HREHA BAU, s. r. o. v likvidácii, Deviata 6, Bratislava o výmere 165 
m2. 

 

 2. garážové státia v bytovom dome na Gercenovej ul. č. 8/G: 
• garážové státie č. 24 o výmere 10,80 m2, 
• garážové státie č. 25 o výmere 10,80 m2, 
• garážové státie č. 27 o výmere 10,80 m2, 
• garážové státie č. 29 o výmere 10,80 m2. 

 

II. spôsob odpredaja: 
 

A. Prebytočný nehnuteľný majetok uvedený pod poradovými číslami 1. bude 
odpredávaný v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov priamym predajom najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (§ 553 
Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 501/1991 Zb.). Ide o prevod nehnuteľného 
majetku v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov, t. j. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou. 
 

B. Prebytočný nehnuteľný majetok uvedený pod poradovým číslom 2. bude 
odpredávaný v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov obchodnou verejnou súťažou za podmienok stanovených 
v §§ 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
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III. od ňatie správy nasledovných pozemkov pod bytovými domami zo správy 
mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

• parc. č. 1548 - zastavané plochy, o výmere 516 m2, pozemok pod bytovým 
domom Topoľčianska ul. č. 27, 

• parc. č. 1549 - zastavané plochy, o výmere 370 m2, pozemok pod bytovým 
domom Topoľčianska ul. č. 29, 

• parc. č. 1550 - zastavané plochy, o výmere 370 m2, pozemok pod bytovým 
domom Topoľčianska ul. č. 31, 

• parc. č. 3576 – zastavané plochy o výmere 359 m2, pozemok pod bytovým 
domom Hálova ul. č. 8, 

• parc. č. 3600 – zastavané plochy o výmere 434 m2, pozemok pod bytovým 
domom Hálova ul. č. 2, 

• parc. č. 4795 – zastavané plochy o výmere 437 m2, pozemok pod bytovým 
domom Gercenova ul. č. 13, 

• parc. č. 4796 – zastavané plochy o výmere 375 m2, pozemok pod bytovým 
domom Gercenova ul. č. 15, 

• parc. č. 4987 – zastavané plochy o výmere 386 m2, pozemok pod bytovým 
domom Pečnianska ul. č. 13, 

• parc. č. 4988 – zastavané plochy o výmere 386 m2, pozemok pod bytovým 
domom Pečnianska ul. č. 15. 

         

Hlasovanie: prítomných 28, za 19, proti 0, zdržali sa 5, nehlasovali 4. 
---------- 

 
14. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
mesta SR Bratislavy._____________________________________________________ 

 

Uznesenie č.100 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava č. ..../2011 z ...............2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uvedené v prílohe č. 1. 
         

Hlasovanie: prítomných 29, za 23, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 4. 
---------- 

 
15. Návrh na odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním bytu nájomcom obecných bytov._______________ 
 

Uznesenie č. 101 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním 
obecných bytov nájomcom obecných bytov, ktorí majú uzatvorenú alebo uzatvoria 
nájomnú zmluvu k obecnému bytu na dobu určitú a ktorí uhradili alebo uhradia, 
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najneskôr do 31. januára 2012, celú istinu pohľadávky na nájomnom a plnenia 
poskytovaných s užívaním obecného bytu mestskej časti Bratislava-Petržalka a neboli im 
v predchádzajúcom období v rámci uznesení miestneho zastupiteľstva č. 73/1999, 
348/2006 a 410/2009 odpustené poplatky z omeškania.  
S písomnou žiadosťou o odpustenie poplatkov z omeškania sa nájomca bytu obráti na 
bytové oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

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

 
16. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 

roku 2011.______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 102 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka    
 

berie na vedomie 
 

informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok roku 2011. 

 

Hlasovanie: prítomných 29, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
---------- 

 
17. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 468 zo dňa 24.11.2009.__________________________________________ 
 

Uznesenie č. 103 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

zmenu termínu plnenia uznesenia č. 468 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka zo dňa 24. 11. 2009 v časti 1 písm. b), c, d) na: „do 31. 12. 2011 
v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2011“. 
 

Hlasovanie: prítomných 29, za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
---------- 

 
18. Návrh na pomenovanie nových ulíc a verejných priestranstiev v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka._____________________________________________________  
 

Uznesenie č. 104 
 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

návrh na pomenovanie nových ulíc a verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-
Petržalka, 
 

poveruje 
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poslankyňu Ľudmilu Farkašovskú predniesť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hl. 
mesta SR Bratislavy pozmeňovacie návrhy v zmysle rokovania názvoslovnej komisie. 

        
Hlasovanie: prítomných 29, za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0. 

---------- 
 
19. Návrh na schválenie projektu „Čistenie komunikácií“. 

 

Uznesenie č. 105 
 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1) schvaľuje 
 

prípravu projektu „Čistenie komunikácií“ 
 

2) u k l a d á 
 

riaditeľovi m. p. Verejnoprospešných služieb Petržalka  
pripraviť projekt „Čistenie komunikácií“ s rozdelením územia mestskej časti do 
mikroregiónov, návrhom harmonogramu a vzorovým technickým výkresom prenosného 
dopravného označenia na zmenu organizácie dopravy 
           Termín: 31.12.2011 

3) žiada 

prednostu miestneho úradu 
pripraviť všeobecne záväzné nariadenie o čistení komunikácií III. a IV. triedy. 
            Termín: 31.12.2011 
        
Hlasovanie: prítomných 29, za 19, proti 6, zdržali sa 2, nehlasovali 2. 

---------- 
 
20. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2010  

do 31. decembra 2010 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.__________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 106 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2010  
do 31. decembra 2010 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6. 
---------- 

21. Správa z kontroly v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 
v mzdovej oblasti._____________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 107 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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berie na vedomie 
 

Správu z kontroly v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v mzdovej 
oblasti. 
 

Hlasovanie: prítomných 29, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4. 
---------- 

 
 
 
 
 

        Vladimír Bajan 
                           starosta 
 


