
 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 Bratislava,  3. 11. 2011 

 

Z á p i s n i c a 

z  6. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 25.  10  2011. 
 

Prítomní:  Ing. Vladimír Bajan  
                   Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 
 Martin Miškov – zástupca starostu 
 Mgr. Ján Bučan - člen rady 
 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 
 Mgr. Oliver Kríž – tajomník miestnej rady 
  
Ospravedlnení: PhDr. Denisa Paulenová – ved. odd. organizačných vecí  
    
Ďalej boli prítomní:   Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
  
Prizvaní: Mgr. Redechová Veronika – ved. odd. školstva, kultúry a športu 

Ing. Ján Kubička – ved. odd. nakladania s majetkom 
p. Daniela Podolayová – ved. Bytového oddelenia 
Ing. Zuzana Kordošová – vedúca odd. ÚRaD 
  

Rokovanie uviedol starosta p. Bajan, privítal na rokovaní prítomných. 
 
Schválenie programu rokovania: 

 
Doplnenie programu rokovania: 
Starosta p. Bajan navrhol pred Podnikateľský plán BP ako bod 10 zaradiť: 
Návrh na dodatočné schválenie zahraničnej služobnej cesty zástupcovi 
starostu Romanovi Masárovi v dňoch od 17. októbra 2011 do 20. októbra 2011 
do Prahy 5. 
   
Hlasovanie o  programe: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 
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Overovatelia zápisu: p. Miloš Černák 
   p. Ján Bučan 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 
---------- 

 
1. Kontrola plnenia unesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 31.10. 2011._______________________________________ 
 

Prednosta uviedol materiál, uznesenie č. 66 z 31.5.2011 -spracovanie koncepcie 
statickej dopravy, bolo pracovné rokovanie, iniciatíva starostu s koordinátorom  
p. Schlosserom - počkať na koncepciu mesta, budeme pracovať ďalej, nadviažeme na 
mesto, ak nie, pôjdeme vlastnou cestou. 
 
Diskusia: 
p. Miškov – vyšla požiadavka na zvolanie stretnutia  s komisiou statickej dopravy na 

začiatok novembra, príde aj p. Schlosser, s p. Masárom dohodnúť 
smerovanie, 

p. Masár – otázne či vlastnou cestou, 
p. Štefánik – robíme parciálne, aby sme nezaspali, aktívne komunikujeme 

o pozemkoch, 
p. Masár – či pôjdeme vlastnou cestou, aktívne komunikujeme o pozemkoch, 
p. Bajan – záleží, čo povie p. Schlosser na komisii, či termíny čo sľúbil, mesto dodrží, 

vypíšeme súťaž napr. na Budatínsku budovanie parkoviska na budúci rok.  
 

Záver: Uznesenie č. 90 
 

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. 10. 2011. 
 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 
 

2. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III.  
štvrťrok roku 2011._________________________________________________ 

 
Materiál uviedol p. Štefánik, prednosta MÚ. 

 
 Diskusia: 

Hlasovalo sa bez diskusie. 
 
Záver: Uznesenie č. 91 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Informáciu 
o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-
Petržalka za III. štvrťrok  roku 2011 zobrať na vedomie. 
 

 Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
3. Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-

Petržalka.____________________________________________________________  
 

Materiál uviedol prednosta p. Štefánik, pri bytoch na Medveďovej je problém v tom, 
že žiadateľ o nájom musí zaplatiť zábezpeku 3-násobok mesačného predpisu 
nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu. Zábezpeka sa platí jednorazovo 
a je vyúčtovateľná. Trojnásobok je problém pre občanov s nízkym príjmom. 
 
Diskusia: 
 
p. Miškov – bola otázka či je nájom na dobu určitú, či sa nedá schváliť na dobu 

neurčitú za bytovú komisiu schválené všetci boli za, 
p. Masár – na klube zmena – návrh vo výške jedného nájomného, 
p. Podolayová – každá zmluva je na dobu určitú, bol prípad - pri predĺžení nezaplatil 

lebo nemal na to, brať do úvahy sociálna situácia sa zhoršuje, 
p. Miškov – pomohlo by mesačné nájomné? 
p. Bajan – 1 mesačné zádržné z 3 mesiacov na Medveďovej ul. 
 

Záver: Uznesenie č. 92 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Dodatok č. 1 
Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka s pripomienkami. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Materskej školy, Holíčska 
30, Bratislava pre Občianske združenie Materské centrum Budatko ._________ 
 
Materiál uviedol prednosta p. Štefánik, MŠ nemajú právnu subjektivitu, budú tu 
programy pre najmenšie deti. 
 

Diskusia: 
p. Černák – školská komisia sa týmto zaoberala, podporuje prenájom, 
p. Kríž – Budatko vykonáva činnosť na pomoc MČ pre deti predškolských zariadení, 
p. Bajan – tento materiál je robený v spolupráci s Budatkom, ide o končiacu zmluvu, 
p. Redechová – materiál prešiel komisiami odporučili schváliť, školská komisia 

navrhla zvážiť výšku nájomného, upozornila, že MČ nemá na zníženie, 
p. Kríž - hovoril s pani Zachardovou. 
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Záver: Uznesenie č. 93 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. Konštatuje, že nájom nebytových priestorov v objekte Materskej školy, Holíčska 

30, Bratislava, pre Občianske zduženie Materské centrum Budatko, Budatínska 10, 
851 06 Bratislava, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
2. Odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

prenájom nebytových priestorov v časti bývalých materských jaslí objektu 
Holíčska 30, Bratislava pre Občianske združenie Materské centrum Budatko, 
Budatínska 10, 851 06 Bratislava, v rozsahu 243 m² za cenu 10 €/m² za rok, t.j. 
2 430 € za rok, na dobu od 1.12.2011 do 31.11.2016, 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. Povinnosťou nájomcu je starať sa 
a zveľaďovať prenajaté priestory a priľahlý areál na vlastné náklady. Cena služieb 
a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche materskej 
školy. Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná následne do 60 dní po 
schválení uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Dudova 2, Bratislava  

pre Telovýchovnú jednotu Slávia Právnik Bratislava, o. z.____________________ 
 

Materiál uviedol starosta, p. Bajan – TJ Slávia tu má kurty, je záujem umiestniť sem 
športovú halu a plaváreň, stenu a kurty nechať, časť zrušiť, príprava nie je hotová, 
investícia plavárne je prínosnejšia pre MČ, nebudú si nárokovať na refundáciu – 
v zmluve, 
p. Štefánik – sú tu dva prenájmy šatne ostávajú naďalej (7.253,28 €/ročne), druhá časť 
nájmu je do 30.5. – priložený je situačný plán. 
 

Diskusia: 
p. Miškov - bol na Dudovej včera, hovoril s riaditeľom, nevidí problém nájom je 

dobrý, odčlenenie – športová hala – revitalizácia územia, Slávia Právnik sa 
za minulé roky nesprávali ako mali, majú oslabenú situáciu, materiál je 
korektne navrhnutý, 

p. Masár – nevedeli by sme načas vypracovať geometrický plán, 
p. Černák – materiál prerokovala aj školská komisia, zoznámili sa so situáciou, je tu 

nová riaditeľka, nezaplatili ani za vodu a elektrickú energiu, budú do 
priestorov namontované samostatné merače, urobí poslanecký prieskum, 
za energie stratila MČ veľké náklady, istič by mal byť na stane MČ – to by 
vyriešilo situáciu, 

p. Bajan – áno mať technickú možnosť odpojenia energií pri neplatení,  
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p. Redechová – napojiť na samotný merač aj teplo, zosúladiť uznesenie k materiálu č. 
6 - zmluva podpísaná do 10 dní – prednosta prijal autoremedúrou. 

 
Záver: Uznesenie č. 94 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
1. Konštatuje, že prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Dudova 2, 

Bratislava pre Telovýchovnú  jednotu Slávia Právnik Bratislava, občianske 
združenie, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2. Odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2 pre Telovýchovnú jednotu Slávia 
Právnik Bratislava, občianske združenie na dobu od 01.12.2011 do 30.11.2016 
v celkovej rozlohe 100,74 m² za cenu 60 € za m²/ročne, zvýšené o 20% za užívanie 
spoločných priestorov, t.j. spolu 7 253,28 € za rok, 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 nemí 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.  

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
6. Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Dudova2 pre Telovýchovnú jednotu 

Slávia Právnik Bratislava, o. z.__________________________________________ 
 

Materiál sa prejednával spolu s materiálom č. 5 
 
Diskusia:  
spoločná diskusia o k bodu 5 a 6  
 
Záver: Uznesenie č. 95 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) konštatuje, že pozemok, parc. č. 957/2 je súčasťou areálu Základnej školy na 

Dudovej ul. č. 2 v Petržalke. Časť areálu má žiadateľ v dlhodobom prenájme od 
roku 2002 do 30. 11. 2011. Účelom prenájmu bolo vybudovanie tenisových kurtov 
a prevádzkovej budovy ako stavieb dočasných a ďalšie udržiavanie 
a prevádzkovanie športového areálu. Navrhovaný prenájom je prípadom hodným 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 

2) odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom pozemku, parc. č. 957/2 o výmere 12 997 m², pre TJ Slávia Právnik 
Bratislava, o. z. na dobu určitú od 1. 12. 2011 do 31. 05. 2012 za cenu 4, 05 €/m² 
ročne t. j. spolu za obdobie prenájmu 25 994 €, vrátane dane z príjmov za 
prenájom pozemku v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a písm. 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. Zmluva 
o nájme bude s nájomcom podpísaná do 10 dní po schválení uznesenia 
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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. 
---------- 

 
7. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva stavby „Revitalizácia Chorvátskeho 

ramena“ SVP, o. z. Bratislava.___________________________________________ 
 
Materiál uviedol p. Bajan - ročne platíme 30.000 €, odovzdať za 1,- € SVP, o. z. 
Bratislava, aby sme ďalej nevynakladali financie. 
Pán Štefánik – na poslednej MR sme dohodli, že do 31.12.mala byť pripravená zmluva 
o prevode, technológia slúži aj pre diaľnice, záver - odovzdať za 1,- €. 
 

Diskusia: 
p. Miškov- je rád, že materiál prešiel diskusiou, upozornil na to, aj keď nám vyplýva 

povinnosť nemáme na to, neboli to vyhodené peniaze slúžilo to občanovi, 
p. Masár - bez problémov, prevod podpísaním zmluvy. 
 
Záver: Uznesenie č. 96 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
l. konštatovať,  
že mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci pred vstupovej pomoci pristupujúcich 
krajín v programe cezhraničnej spolupráci PHARE CBC pre r. 2001 a v spolupráci so 
Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. OZ Bratislava vybudovala 
vodohospodárske dielo Revitalizácia Chorvátskeho ramena, vyústenie Chorvátskeho 
ramena do pravostranného priesakového kanála zdrže Hrušov“. Táto stavba bola 
vybudovaná za účelom odvodnenia diaľnice D 61 Berg - Bratislava v úseku 
Einsteinovej ulice, mala vytvoriť podmienky zmiernenia dopadov na životné 
prostredie, ako aj oživenie urbanizovaného územia Chorvátskeho ramena. 
Nakoľko v zmysle zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zabezpečuje odbornú 
prevádzku vodohospodárskych stavieb štátny vodohospodársky správca, za účelom 
ktorého bol zriadený Slovenský vodohospodársky podnik š.p., považuje mestská časť 
Bratislava-Petržalka prevod vyššie uvedené majetku – vodohospodárskej stavby na 
túto organizáciu za prípad hodný osobitného zreteľa, 
2.schváliť 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Petržalka č. 434 
zo dňa 29. septembra 2009 nasledovne: 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov odplatný prevod stavby „Revitalizácia Chorvátskeho 
ramena“ Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., OZ Bratislava za cenu 1,- € 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 
 



 7 

8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1444/11 pre Technopol, a. s. 
 

Materiál uviedol p. Bajan – Technopol odhŕňa sneh, neplatíme mu za servis, prejavili 
záujem o chodník – zaviazali sa naďalej starať o chodník, vecné bremeno, že bude 
slúžiť naďalej nám aj občanom. 
 

Diskusia: 
p. Arnold - kupujú niečo, s čím budú mať starosť, 
p. Fiala - po konzultácii – je to výhodné pre MČ, 
p. Bajan – do zmluvy – dáme klauzulu nezastavať, 
p. Lengyelová – naďalej nech slúži účelu chodníka, 
p. Masár – je vhodné toto v kluboch prejsť ešte raz 

 
Záver: Uznesenie č. 97 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. konštatovať, 
že predmetný pozemok priamo súvisí s celým areálom Technopolu a tvorí prístupovú 
komunikáciu k budove, ktorej je žiadateľ väčšinovým vlastníkom, čo je potrebné 
posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
2. schváliť 
predaj pozemku, parc. č. 1444/11 o výmere 3029 m², ostatná plocha pre TECHNOPOL 
SERVIS, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, za cenu najmenej vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v aktuálnom znaleckom posudku č. 140/2011 
vypracovanom Ing. Oldřichom Jarabicom, čo predstavuje čiastku 50,19 €/m² v zmysle 
§ 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Kúpna zmluva bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude kupujúcim 
podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý  
---------- 

 
9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3073/66 pre Ministerstvo vnútra SR. 

 
Materiál uviedol p. Štefánik – uvedené 184 m² za cenu 1.911,76 €. 
 
Diskusia: 
p. Bučan – žiadal do uznesenia premietnuť daň z nehnuteľnosti. 
 
Záver: Uznesenie č. 98 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
1. konštatovať,  
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že časť predmetného pozemku, parc. č. 3073/66 (diel č. 7) je súčasťou prístupovej 
komunikácie do areálu Strediska výcviku vodičov MV SR na Kopčianskej ulici 
v Bratislave-Petržalke, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a z toho dôvodu je potrebné 
posudzovať prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
2. schváliť 
prenájom časti novovzniknutého pozemku, časť parc. č. 3073/66 o výmere 184 m², 
zastavané plochy a nádvoria pre Ministerstvo vnútra SR, so sídlom Pribinova 2,  
812 72 Bratislava, na dobu od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2014, za cenu 10,39 
€/m²/ročne 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 9, za 0, proti 0, zdržali sa 0 – návrh bol prijatý. 
---------- 

 
10. Návrh na dodatočné schválenie zahraničnej služobnej cesty zástupcovi starostu 

Romanovi Masárovi do Prahy 5. 
 
Materiál uviedol p. Masár - informoval, do budúcnosti by bolo dobré schvaľovať 
služobné cesty inak. 
 

Diskusia: 
p. Bučan – nie je problém,  je to informatívna vec. 
 

Záver: Uznesenie č. 99 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v a ľ u j e 
zahraničnú pracovnú cestu zástupcovi starostu Romanovi Masárovi konanú v dňoch 
17. októbra 2011 do 20. októbra 2011 do Prahy 5 a úhradu nákladov s ňou spojených. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
11. Podnikateľský plán Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 
 

Materiál uviedol prednosta MÚ p. Štefánik, do najbližšieho MZ predložiť plán 
činnosti ostatných miestnych podnikov. 
K materiálu bol prizvaný pán Šavel, konateľ spoločnosti. 
Pán Šavel, za BPP - na dozornej rade sa dohodlo pripraviť podnikateľský plán, riešili 
daný stav a dokončenie tohto roku, sú platné zmluvy, potreba platiť mzdy 
prevádzkové náklady, odpisy nákladových položiek, výnosy sú nastavované 
z platných zmlúv, správa za komerčný sektor, dospeli sme záveru v podnikateľskom 
pláne, aj revitalizácia bytového fondu tento rok 18 bytov zateplili vlastnou 
činnosťou, sústredíme sa na plán roku 2012. 
 
Diskusia: 
p. Bajan – máme obecné byty v rodinných domoch? 
p. Šavel – 5 obecných bytov v materských škôlkach, zistí do najbližšej MR či sú 

školnícke, 
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p. Miškov- plán na rok 2012, bude naň viac času, konateľ nastúpil neskôr, 
z materiálu je viditeľné šetrenie nákladov čo je predpokladom výnosov 
roku 2012, koľko máme nových domov? 

p. Šavel – rokujeme s piatimi, 
p. Bajan – upozornil na venovanie sa nestrácaniu súčasných domov, 
p. Šavel - pri nástupe do zamestnania odchádzal jeden, musia poupratovať vzťahy, 

bol dva kritické, jeden sa podarilo stabilizovať, aby sme ho nestratili, 
máme 176 domov, kde je iný správca, 

p. Masár – príloha č. 1 Plán nákladov a výnosov takto si predstavuje podklad 
z podnikov. 

 

Záver: Uznesenie č. 100 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zobrať na vedomie 
Podnikateľský plán Bytového podniku  Petržalka s.r.o. na rok 2011. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 2 - návrh bol prijatý. 
---------- 

  
12. Návrh na zvolanie 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 
 

Materiál uviedol p. Bajan. 
 

Diskusia: 
p. Bajan informoval o zasadnutí ZMOSu – zmena financovania samospráv po 
prepočítaní môžeme prísť o 700 mil. € za 3 roky. Nedocenenie učiteľov máme 
dorovnať z vlastného, znížiť mieru solidarity MČ, u primátora rokovanie 
o mestských obligáciách - pre MČ plaváreň. Rokovanie o rozpočte bude zložité, mať 
ambície do väčšej investície a opráv, dodržať dlhový strop 60%, nebude sa štát 
zadlžovať, teraz sme na úrovni 20%. 
p. Černák – apel na poslanecký klub aby sedeli na MZ spolu. 
 

Záver: Uznesenie č. 101 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka   
schvaľuje 
zvolanie 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na deň 11. 11. 2011 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta p. Bajan poďakoval prítomným za 
účasť a ukončil zasadnutie miestnej rady. 
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Overovatelia zápisu:   ______________________________ 
    Ing. Miloš Černák 

 
     ______________________________ 
           Mgr. Ján Bučan 
 
 
 
Zapísala: _____________________________ 
  Helena  Čierníková 
 
 
 
 
 

_________________________ 
   Ing. Vladimír Bajan 
                starosta  


