
 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 Bratislava, dňa 8. 2. 2012 

 

Z á p i s n i c a 

z  8. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 7. 02. 2012. 
 

Prítomní:  Ing. Vladimír Bajan  
 Ing. Roman Masár – 1. zástupca starostu 
 Martin Miškov – zástupca starostu 
 Mgr. Ivana Antošová – členka rady 
 Ing. Augustín Arnold - člen rady 
 Mgr. Ján Bučan - člen rady 
 Ing. Miloš Černák - člen rady 
 Mgr. Daniela Lengyelová - členka rady 
 Mgr. Ľubica Škorvaneková - členka rady 
  
Neprítomný: Adrián Arpai – člen rady 
    
Ďalej boli prítomní:   Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 
 Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
   Mgr. Oliver Kríž – tajomník miestnej rady 

PhDr. Denisa Paulenová – odd. organizačných vecí 
Bc. Miloslava Podmajerská – kancelária starostu 
JUDr. Ján Haraslín - právnik 

Prizvaní:   
 Ing. Julián Lukáček – ved. finančného oddelenia 

Ing. Ján Kubička – ved. odd. nakladania s majetkom 
Ing. Zuzana Kordošová – ved. odd. ÚRaD 
Ing. Michal Radosa – poslanec MZ 
p. Soňa Chanečková – riaditeľka Strediska sociálnych služieb 

Petržalka 
Mgr. Katarína Bohunická – ved. ref. štrukturálnych fondov 

 

Rokovanie uviedol starosta, privítal na rokovaní prítomných. 
 
Doplnenie programu rokovania: 
Starosta navrhol: 

- doplnenie programu o bod Návrh ďalšieho postupu mestskej časti 
v projekte Servus Pontis 

- predradenie bodu č. 6 – Návrh VZN o miestnych daniach za bod č. 1  
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Schválenie programu rokovania: 
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka, splatných k 31.1.2012. 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 
časti Bratislava-Petržalka  č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN 
a jeho súčasti - Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 

3. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za  
IV. štvrťrok roku 2011. 

4. Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č.312/2010 uzavretej medzi 
prenajímateľom Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom 
modernej gymnastiky DANUBIA. 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska  61 pre Miestny 
športový klub Iskra Petržalka.  

6. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

7. Návrh ďalšieho postupu mestskej časti v projekte Servus Pontis 
8. Návrh na zvolanie 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 
9. Rôzne. 

 

Hlasovanie o  programe: za 7 , proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
Overovatelia zápisnice: p. Ivana Antošová 

     p. Ján Bučan 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

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

Petržalka  splatných k 31.1.2012.________________________________________ 
 
Materiál uviedol prednosta,  predniesol odpočet plnenia uznesení:  
 

Diskusia: 
p. Bajan –  informoval o vytypovaní dvoch území na výstavbu parkovacích domov na 

Lúkach 6 – nesúhlas primátora, 
- upozornil na schvaľovanie uznesení bez finančného krytia (č. 105), a na 
potrebu komunikácie s magistrátom 

p. Bučan – nákup dopravných značiek bude mať masívny dopad na rozpočet 
 

Záver: Uznesenie č. 116 
 

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 31.1.2012. 
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 
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2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 
časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN 
a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 
miesta.______________________________________________________________ 

 
Materiál uviedol prekladateľ poslanec Radosa. Pripomienky boli zaslané na MÚ,  
akceptoval, upravil formulácie, bola jedna ústna pripomienka, navrhuje vyhradiť 
parkovacie miesta na 1 rok z dôvodu prípadného spustenia pilotného projektu 
rezidenčného parkovania, 
K materiálu boli prizvaní p. Lukáček, p. Kordošová. 
 
Diskusia: 
p. Miškov – odporúča postupovať v súlade s hlavným mestom, stratégia hovorí 

o zrušení vyhradeného parkovania, 
p. Bajan – je to doplnenie, ak bude prijatá mestská koncepcia toto bude neplatné, 
p. Bučan – posunúť návrh do MZ, na Novom Meste takáto koncepcia funguje a dobre,  
  VZN vyplní „hluché miesta“ do realizácie mestskej koncepcie, 
p. Masár - či bola spracovaná finančná analýza, ako je riešené parkovanie po 17,00 

hodine, 
p. Lukáček – predstavil VZN mestskej časti Nové Mesto o rezidenčnom parkovaní je 

(daň 1 124 €/11 m2) – rozdiel oproti Petržalke (626 €), 
p. Kordošová – odporúča zapracovať účinnosť povolení, poukazuje na zvýšené 

náklady na zvislé dopravné značenie, kto bude vymáhať úhradu, kto 
sledovať nedodržiavanie?, 

p. Radosa – zosúladiť so stratégiou dopravnej politiky, limitovať na 1 rok, odporúča 
spustiť pilotný projekt na 1-2  lokalitách, finančná analýza cca 40.000 € - 
náklady so zriadením, 300.000 € finančné príjmy, rentabilita behom roka, 
ak bude parkovanie na neobmedzený čas,  
- sociálna skladba Petržalky je iná ako v Novom Meste, naplnili sme 
zámer, označiť tabuľou časovo vymedzené,  
- nemení celkovú sadzbu dane, pre časové obmedzenie parkovania sa 
zákazník musí rozhodnúť v čase podania žiadosti, 

p. Bajan – odporučil stretnutie s odbornými pracovníkmi, aby sa presne vedelo znenie 
technických detailov, na prerokovanie do MZ. 

 
Záver: Uznesenie č. 117 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča  s pripomienkami 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť  
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho 
súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
 

 



 4 

3. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. 
štvrťrok roku 2011.____________________________________________________ 

 
Materiál uviedol prednosta, informácia prerokovaná sociálnou a bytovou komisiou. 
 

Hlasovalo sa bez diskusie 
 
Záver: Uznesenie č. 118 

 

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

 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
4. Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 312/2010 uzavretej medzi 

prenajímateľom Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom 
modernej gymnastiky DANUBIA.________________________________________ 

 
Materiál uviedol prednosta. 
K materiálu boli prizvaní p. Kubička, vedúci oddelenia nakladania s majetkom a p. 
Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka. 
  
Diskusia: 
p. Bajan – vychádzať zo stanovísk komisií, 
p. Miškov – na bytovej a sociálnej komisii hovorili o tomto probléme, odporúča nájsť 

vhodnejšie priestory pre DANUBIU, 
 p. Bajan – priority - doriešiť dlh, schváliť zmenu režimu, dohodnúť splatenie dlhu, 

p. Chanečková – najprv treba doriešiť otázku dlhu, nájomná zmluva je na dobu 
neurčitú, KMG nemá záujem uhrádzať pohľadávky, ak, tak len 
prostredníctvom splátkového kalendára, platby sú nezmenené od r. 2002, 
za roky 2002 – 2006 by mali byť nedoplatky vyrovnané 

 
Záver: Uznesenie č. 119 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
A) schváliť  
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 312/2010, uzatvorenej medzi prenajímateľom 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky 
DANUBIA, 
B) neschváliť 
odpustenie pohľadávok nájomcu za neuhradenie faktúr vyúčtovania energií za roky 
2009, 
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2010. Úhradu vzniknutých pohľadávok je potrebné riešiť formou splátkového 
kalendára, ktorý uzavrie prenajímateľ s nájomcom. 
 

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

 
5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre Miestny 

športový klub Iskra Petržalka.___________________________________________ 
 

Materiál uviedol prednosta, ide o prenájom šatní. 
K materiálu bol prizvaný p. Kubička, vedúci oddelenia nakladania s majetkom. 
 
Diskusia: 
p. Bajan – odporúča prejsť všetky školy a osadiť merače, podnet komisie, 
p. Škorvaneková - poznámka na Budatínskej ul. odpočet stavov aj pred a po turnaji,  
p. Bajan – odporúča zazmluvniť školníka s klubom. 
 
Záver: Uznesenie č. 120 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. konštatovať, že nájom nebytových priestorov v Základnej škole (ďalej len „ZŠ“) 
Budatínska 61 pre Miestny športový klub Iskra Petržalka 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:  
- v areáli školy je vybudované futbalové ihrisko s umelým povrchom, ktoré využíva 
Miestny športový klub na tréningy, 
- v športovom klube sú zaradení aj žiaci ZŠ Budatínska, 
- priestory šatní, ktoré slúžia v dopoludňajších hodinách pre žiakov školy, sú 
vhodné na využitie pre zabezpečenia činnosti športového klubu, nie na komerčné 
účely, 
- prínos z prenájmov týchto miestností tvorí príjmy zriaďovateľa a platby za energie 
a služby sú súčasťou úhrad za médiá. 
2. schváliť prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový 
klub Iskra Petržalka v rozsahu 83,8 m² na dobu od 01. 03. 2012 do 31. 12 .2012 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 10,- €/m²/rok, celkovo za 838,- € ročne, 
zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov, t.j. 1 005,60 € za rok. 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. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: za 8 , proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 

6. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.___________________________________________________ 
 
Materiál uviedol predkladateľ poslanec Kríž, tajomník MR, jedná sa technickú zmenu 
z praxe, 3 návrhy na zmeny rokovacieho poriadku: 
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Diskusia: 
p. Bajan– k čl. 7: NR SR má na toto službu, poslanec nemôže byť vylúčený 

z rokovania, v minulosti chodila na MZ aj mestská polícia, nebude 
problém zabezpečiť jednu hliadku v prípade ataku poslanca, upozornil na 
zneužívanie zákona 211 – o slobodnom prístupe k informáciám, 

p. Miškov – považuje za nevhodné, aby poslanec úkoloval MÚ,  
- k materiálu, súhlasí so všetkými bodmi, pozdvihne sa úroveň rokovaní 

MZ, 
p. Lengyelová - má opačný názor, rokovací poriadok NR je upravený zákonom, 

nemôžeme dať do interných predpisov viac ako je v zákone, 
- zákonu o slobodnom prístupe k informáciám sa venuje 10 rokov, na 
niektoré otázky dávajú zamietavé stanovisko, kumulovanie pracovnej sily 
je dôvod na zamietnutie, 

p. Bajan – my musíme konať tak, aby sme neupreli právo poslancom zo zákona č. 
369/1990, 

p. Bučan – podporuje časť 1 a 2 návrhu, k čl. 7 – bod 6 zvýšiť počet poslancov alebo 
minimálne 2 poslanecké kluby, 

p. Masár – odporúča bod 3 vypustiť, 
p. Fiala – v prípade schválenia časti 3 je potrebná aj úprava zásad odmeňovania 

poslancov o prípad krátenia odmeny,  
p. Kríž –stotožňuje sa s pripomienkami, aby bola komunálna politika kultivovaná,, 

budú sa niektoré veci zmierňovať, vyvedenie poslanca je krajné riešenie, 
toto je prvý návrh, na kluboch sa bude s ním pracovať,  

 
Záver: Uznesenie č. 121 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. konštatovať, že súčasné znenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v niektorých ohľadoch nespĺňa požiadavky, ktoré 
naňho kladie každodenná prax. 
2. schváliť 
a) Zmenu rokovacieho poriadku v Článku 3, písmeno 6 ods. 6.1, z textu „ najneskôr 
8 dní pred zasadnutím“ na text „najneskôr 5 dní pred zasadnutím“. 
Zmenu rokovacieho poriadku v Článku 3 , písmeno 6 ods. 6.2, z textu „najneskôr  
8 dní pred zasadnutím“ na text „najneskôr 5 dní pred zasadnutím“. 
b) Zmenu rokovacieho poriadku v Článku 6, písmeno 7, kde sa text na konci odseku 
mení zo „... súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov“ na „..... súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov“. 
c) Doplnenie nového Článku 7 podľa znenia v prílohe. Číslovanie ďalších 
nasledujúcich článkov sa posunie podľa poradia. 
 

Hlasovanie: za 8 , proti 0, zdržali sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 
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7. Návrh ďalšieho postupu mestskej časti v projekte „Servus Pontis“. 
 

Materiál uviedol prednosta, informoval o vývoji projektu od roku 2009. Ide spoločný 
projekt medzi Rakúskom, Rusovcami a Petržalkou, Rusovce sú garantom projektu. 
Snaha o predĺženie termínu, aby sa stihla spracovať projektová dokumentácia a určenie 
stavebného úradu. 
Prizvaná k materiálu bola p. Katarína Bohunická, vedúca referátu štrukturálnych 
fondov,  
 
Diskusia: 
p. Bajan - poukázal na nevysporiadané vlastnícke vzťahy a laxný prístup Rusoviec 

k projektu, 
p. Bohunická – upozornila, že monitorovanie správy je hodnotené na národnej, aj 

európskej úrovni. 
p. Miškov – termín 30.6.2012 je nereálny, 
p. starosta – schvaľoval sa dobrý zámer, ak sa Rusovce rozhodli, že chcú byť lídrom, 

musia teraz niesť zodpovednosť,  
prednosta – odporučil schváliť výšku prostriedkov do 10 tis. €, schváliť uznesenie 

s pripomienkami. 
 
Záver: Uznesenie č. 122 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť  
a) pokračovanie v realizácii projektu Servus Pontis vrátane II. etapy 
b) použitie finančných prostriedkov na nadobudnutie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom pod cyklotrasou na Kopčianskej ulici v rámci II. etapy projektu do výšky 
10 tis. € z podprogramu 9.3 
c) použitie finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu II. etapy projektu Servus 
Pontis do výšky 150 000,- € z podprogramu 9.3. 

 

 Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa hlasovania 2, nehlasovali 2 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
8. Návrh na zvolanie 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka._______________________________________________ 
 
Diskusia: 
p. Bučan – navrhol vypustiť z návrhu programu bod 8 Transparentná Petržalka 

z dôvodu neprerokovania v MR, až po voľbách, 
p. Bajan – predsedovia klubov nepredložili návrhy na zmenu, termín bol do 3.2.2012, 

preto sme to dali do programu, ospravedlnil sa z rokovania MZ, p. Masár 
povedie MZ,  
- navrhol prizvať p. Schlossera na MZ za účelom predstavenia riešenia 
statickej dopravy. 

 
Záver: Uznesenie č. 123 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 schvaľuje s pripomienkami 

zvolanie 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na deň 21.2.2012 podľa predloženého návrhu. 

  

 Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie miestnej rady. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisu:_____________________________ 
    Ivana Antošová 
  
   ______________________________ 
       Ján Bučan 
 
 
 
Zapísala: _____________________________ 
  Helena Čierníková 
 
 
 
 
 

_________________________ 
   Ing. Vladimír Bajan 

starosta  


