
 
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 24. mája 2012 
 

(č. 173 – 182) 
 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, na svojom 
13. zasadnutí prerokovali: 
  
1. Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka splatných k 30. 4. 2012. 
2. Transparentná Petržalka. 
3. Správu o vývoji a súčasnom stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka.   
4. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním bytu.   
5. Návrh na pomenovanie novej ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
6. Návrh na prenájom pozemku pre ABZ finance, s. r. o., Daliborovo nám. 3, 

Bratislava. 
7. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nájomcov bytov a nebytových 

priestorov.  
8. Správu z kontroly finančných prostriedkov uhradených v roku 2011 z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka obchodnej spoločnosti VK SERVIS, spol. 
s.r.o. 

9. Správu z kontroly inventarizácie majetku v Miestnom podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka. 

10. Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2011  
do 31. decembra 2011 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.  

11. Interpelácie. 
12. Rôzne. 

––––– 
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Materiály stiahnuté z rokovania: 
1. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.  

2. Zámer zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských škôl. 
3. Zámer zlepšenia technického stavu terás. 
4. Zámer na skvalitnenie a zefektívnenie informačného systému miestneho úradu. 
5. Zámer revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska. 
6. Zámer skvalitnenia kontajnerových stojísk. 

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

Petržalka splatných k 30. 4. 2012.___________________________________________ 
 

Uznesenie č. 173 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1) berie na vedomie 
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 30. 4. 2012 
 

2) ruší 
 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 105 z 27. 9. 
2011. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 1.   
---------- 

 
2. Transparentná Petržalka.  
 

Uznesenie č. 174 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

zásady trasparentného fungovania samosprávy mestskej časti pod názvom Transparetná 
Petržalka s nasledovnými doplnkami: 
- Do bodu 4 doplniť písm. f) v znení: „do komisie územného plánu, výstavby a dopravy 

dôsledne predkladať investičné zámery, ku ktorým vydáva stanovisko mestská časť“, 
- Do bodu 7 doplniť písm. d) v znení: „zabezpečiť živé vysielanie a video archív zo 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva za cenu, ktorá bude stanovená verejnou súťažou“, 
 

ukladá 
 

a) prednostovi 
Miestneho úradu Bratislava-Petržalka vypracovať a zaviesť do praxe Etický kódex 
zamestnancov miestneho úradu, 
 

b) tajomníkovi miestnej rady 
vypracovať a predložiť zastupiteľstvu na schválenie Etický kódex volených 
predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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Hlasovanie: prítomných 27, za 27, proti 0, zdržal sa 0.   
--------- 

 
4. Správa o vývoji a súčasnom stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka.__________________________________________ 
 

Uznesenie č. 175 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. berie na vedomie  
 

Správu o vývoji a súčasnom stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka  
 

2. schvaľuje 
 

úlohy vo výchovnovzdelávacej oblasti na obdobie do roku 2014 s doplnením v bode 9 
o text: 
„ ... a podporovať sebahodnotiace procesy v školách.“ 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 17, proti 0, zdržali sa 8, nehlasovali 3. 
---------- 

 
5. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním bytu.__________________________________________ 
 

Uznesenie č. 176 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje 
 

odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním 
bytu č. 97 na Rovniankovej ul. č. 14 v Bratislave žiadateľovi p. Jánovi Martvoňovi vo 
výške 2 026,39 €. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 24, proti 1, zdržal sa 0, nehlasovali 3.  
---------- 

 
6. Návrh na pomenovanie novej ulice v mestskej  časti Bratislava-Petržalka. 

 

Pôvodný návrh uznesenia hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na schválenie. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 10, proti 3, zdržali sa 12, nehlasovali 3.  
 

Uznesenie č. 177 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje 
 

návrh na pomenovanie novej ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom „ulica 
Malý Draždiak“. 

---------- 
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7. Návrh na prenájom pozemku pre ABZ finance, s. r. o., Daliborovo nám. 3, Bratislava. 
 

Pôvodný návrh uznesenia hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na schválenie. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 0, proti 23, zdržali sa 2, nehlasovali 3. 
 

Uznesenie č. 178 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1. konštatuje, 
 

že predmetné pozemky parc. č. 4788/2, 4789/1, 4791/4, 4791/6, 4791/8, 4877/7, 4877/9 sú 
priľahlými pozemkami v priamom dotyku s hlavnými stavebnými pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľa, ktoré žiadateľ potrebuje prenajať počas výstavby stavebného objektu 
„Energetický úsporný polyfunkčný bytový dom Lipa“ na zrealizovanie vjazdu do 
podzemných garáží a na povrchovú úpravu okolia. 
Tieto dôvody je potrebné posudzovať 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. neschvaľuje 
 

prenájom pozemkov: 
- parc. č. 4788/2 o výmere   332 m², zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. 4789/1 o výmere   663 m², zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. 4791/4 o výmere  163 m², zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. 4791/6 o výmere     51 m², zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. 4791/8 o výmere      5 m², zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. 4877/7 o výmere  459 m², zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. 4877/9 o výmere      2 m², zastavané plochy a nádvoria 

spolu o výmere 1675 m² pre ABZ finance, s. r.o. so sídlom Daliborovo námestie 3, 851 01 
Bratislava na dobu počas výstavby , t.j. od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2015, za cenu 5,20 €/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. 

---------- 
 
8. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nájomcov bytov a nebytových 

priestorov._______________________________________________________________  
 

Uznesenie č. 179 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

a) odpis pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka, p. o. v celkovej výške istiny 
48 195,50 € podľa priloženého zoznamu a zodpovedajúceho príslušenstva, 

b)  odpis pohľadávok oddelenia ÚRaD za porušenie stavebného zákona vo výške  
1 991,64 € pre 
- Róberta Grünwilda – PSG, Vyšehradská 9, Bratislava, 
- RABACA, reklamné panely, s.r.o., Zvonárska 12, Košice. 

 

Hlasovanie: prítomných 27, za 19, proti 0, zdržali sa 4, nehlasovali 4 . 
---------- 
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9. Správa z kontroly finančných prostriedkov uhradených v roku 2011 z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka obchodnej spoločnosti VK SERVIS, spol. s.r.o. 

 

Uznesenie č. 180 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  
berie na vedomie 
 

Správu z kontroly finančných prostriedkov uhradených v roku 2011 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka obchodnej spoločnosti VK SERVIS, spol. s r.o. 

 

Hlasovanie: prítomných 23, za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6. 
---------- 

 
10. Správa z kontroly inventarizácie majetku v Miestnom podniku verejnoprospešných 

služieb Petržalka.________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 181 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
 

Správu z kontroly inventarizácie majetku v Miestnom podniku verejnoprospešných 
služieb Petržalka, Čapajevova 6, Bratislava.  

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 18, proti 0, zdržali sa 7, nehlasovali 3. 
---------- 

 
11. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2011 do 31. 

decembra 2011 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka._______________________________________________________________  

 

Uznesenie č. 182 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie 
 

Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2011 do 31. 
decembra 2011 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
  
Hlasovanie: prítomných 28, za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4. 

---------- 
 

 
 

 
 

Vladimír Bajan 
             starosta 


