
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Z á p i s n i c a 
 

z rokovania 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka konaného dňa 24. mája 2012. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Ospravedlnení: pp. Ľ. Farkašovská, M. Miškov, V. Gallo, A. Arpai, M. Černák, 

B. Weigl. 
Neospravedlnený: p. Hochschorner, 
 
Otvorenie zasadnutia: 
Zasadnutie otvoril starosta mestskej časti. Privítal prítomných, riaditeľov miestnych 
podnikov, poslancov a občanov mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné počtom  prítomných 29 
z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 82,8 %. Počet poslancov sa v rokovacej sále 
priebežne menil. 
Starosta zablahoželal p. Kristíne Hájkovej k úspešnému vykonaniu štátnic 
a p. Masárovi k životnému jubileu 50 rokov. 
Starosta stiahol z programu rokovania bod č. 2 - Návrh na učenie mesačného platu 
starostovi Ing. Vladimírovi Bajanovi a body 9, 10, 11, 12 a 13 pozvánky: 

- Zámer zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských 
škôl. 

- Zámer zlepšenia technického stavu terás. 
- Zámer skvalitnenia a zefektívnenia informačného systému miestneho 

úradu. 
- Zámer revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska. 
- Zámer skvalitnenia kontajnerových stojísk. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 26, proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 2 – program bol 
schválený. 
  
Návrhová komisia: pp. Ivana Brezinská 
       Ľubica Škorvaneková 
       Ivana Antošová 
 

Hlasovanie: za  prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – návrhová 
komisia bola schválená. 
 
Overovatelia zápisu: pp. Oľga Adamčiaková 
          Tomáš Fabor 
 

Hlasovanie: prítomných 28,  za 27 , proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 - návrh bol 
prijatý. 

---------- 
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1. Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 30.4.2012. 

 
Materiál uviedol prednosta, odporučil zrušiť uznesenie č. 105/2011. 
 
Diskusia: 
p. Fabor – čistenie komunikácií je potrebné, dúfa že sa podarí spustiť pilotný 

program statickej dopravy, kde sa bude prihliadať aj na čistenie 
komunikácie, odporúča zrušiť uznesenie a pri aplikácii využiť aj toto 
riešenie, 

p. Radosa – reagoval na odpočet splnenia uznesenia ku koncepcii miestnych 
podnikov, tieto materiály sú ako informatívne, neboli prerokované 
v takejto podobe v komisiách, neberieme ich na vedomie, ani ich 
neschvaľujeme, odporučil schváliť aspoň v komisii SMM, 

p. Bajan – treba sa dohodnúť s predsedom komisie SMM, 
p. Bučan  – predstava bola prerokovať tieto materiály, 
p. Kovár – FP – k uzneseniu č. 105 čistenie komunikácií konštatovať, že uznesenie 

nie je splnené, zrušiť, 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0 – návrh 
bol prijatý. 
 

Záver:  
Uznesenie č. 173 

---------- 
 

2. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi 
mestskej časti Bratislava-Petržalka.____________________________________ 
 

Materiál bol stiahnutý z rokovania. 
---------- 

 
3. Transparentná Petržalka. 

 
Predkladateľ p. Kríž, uviedol materiál, zdôvodnil spracovanie materiálu. 
Pripomienky klubov, aj nezaradených poslancov boli zapracované. Požiadal, aby sa 
materiál netvoril na zastupiteľstve, nemá byť predmetom politického boja. 
 
Diskusia: 
p. Pätoprstá – nakoľko materiál nebol v komisiách, treba o ňom diskutovať, trvá na 

zaradení: 
- etický kódex 
- pri nakladaní s majetkom musí byť uvedená konkrétna 
zodpovednosť – doplniť o bod g/počet súťažiacich, 
- personálna politika – prítomnosť verejnosti na výberových 
konaniach, 
- účasť verejnosti – doplniť body d/ a e/, 
- dnes zabezpečili priamy prenos zo zasadnutia na vlastné náklady za 
cenu 180,- €, odporučila zvážiť stiahnutie materiálu z rokovania 
a prerokovať v komisiách, 
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p. Bajan – materiál bol k dispozícii viac mesiacov, pripomienky prišli na mail v noci, 
nesúhlasí s deklaráciou majetkových pomerov všetkých zamestnancov 
(napr. upratovačiek), s väčšinou pripomienok nemá problém, 

p. Pätoprstá – bude navrhovať jednotlivé pripomienky na schválenie, 
p. Kovár – komisia kultúry pripomienkovala materiál, etický kódex je módna vlna, 

zásady musia byť správne nastavené, o nich treba diskutovať pri 
niektorých ustanoveniach sú veci dané zo zákona, tie nemusí obsahovať, 
len tie, ktoré sú nám vlastné, právna záväznosť  je nulová,  navrhol dnes 
materiál neschvaľovať, 

p. Bajan – čo robia kluby, keď  poslanci žiadajú diskutovať? 
p. Hrčka – pustil zvukový záznam z vystúpenia p. Kríža, ktorý vyjadril nesúhlas 

s Tranparency International Slovensko, je tu aby nastavoval zrkadlo, často 
sa stane že dobré veci si privlastníme a pre niekoho zlé sa zavrhnú – ako 
nám to vyhovuje, k predaju pozemku spoločnosti Technopol, Servis žiadal 
vyjadrenie, 14 dní mu neboli dané podklady, mesto ich dalo ihneď, ako 
poslanec získava informácie cez infozákon, 

- žiada o vyjadrenie prednostu: tlačová tajomníčka odmietla ponuku  
ohľadom TV prenosov z MZ za 190 €, ponuku z TV Bratislava za cenu 
480 € bez DPH dala na posúdenie poslancom, 

p. Gaži – odporúča zdržať sa hlasovania  o návrhu p. Pätoprstej z dôvodu nejasností,  
p. Bučan – klub SDKÚ-DS podporuje transparentnosť, podporia materiál, 
p. Radosa – navrhuje do bodu 4 doplniť bod f/: predkladanie investičných zámerov do 

komisie ÚRaD, platilo to aj v minulosti, 
p. Hrčka – pokračoval vo vystúpení - poslancom sa nedostala prvá ponuka, vyjadriť 

sa, prečo len táto druhá ponuka na TV prenosy bola predložená 
poslancom,  
- MČ Petržalka porušuje sa zákon o slobodnom prístupe k informáciám, za 
jednu stranu  si účtuje 0,20 €, Slovenská pošta len 0,11 €, ministerstvo 
školstva iba 0,02 €, navrhuje zníženie ceny za fotokópie za 1 stranu na 
0,02 €, 
- k predaju majetku: za 1,5 roka sa väčšina predajov a prenájmov 
realizovala cez osobitný zreteľ, len jeden cez verejnú obchodnú súťaž, 

starosta – p. Hrčka nemá pravdu - požadoval skenovať ročné účtovníctvo, 9 tis. 
položiek, zamestnáva zamestnancov MÚ, má k dispozícii zasadačku tu si 
môže opísať z dokladov čo chce, nie zamestnávať ľudí, 

p. Hrčka – má e-mailovú komunikáciu s prednostom, došlo k obštrukcii zo strany 
úradu, napriek prisľúbenému prezretiu si 50 faktúr, 

p. Masár – cieľ volebného obdobia je transparentnosť,  klub SMER súhlasí, aj SDKÚ 
a SaS - žiada o podporu, 

p. Pätoprstá – podala doplnok uznesenia: 
bod 2/a doplniť o vetu : Každé verejné obstarávanie bude verejne 
prístupné, 
bod 2/h zabezpečiť pred VOS také podmienky aby bola efektivita 
zástupcov občanov, zabezpečiť TV prenos... 

p. Fabor  – odporučil ukončiť diskusiu, 
p. Kríž – nechcel vyvolať týmto materiálom vášne, p. Pätoprstá má finálnu verziu na 

maili, jej pripomienky sú predpojaté, materiál je spoločný projekt, nie je to 
boj medzi MÚ a poslancami, na p. Hrčku – to je jeho spôsob komunikácie, 
niečo vytrhol z kontextu, oceňuje postoj SDKÚ a SMER, rokoval 
s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť – ide o morálny apel, nie 
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právnický dokument, aj v prípade neschválenia – voliči ho poznajú, takto 
sa bojkotuje jeho prijatie. 

 
Návrhová komisia prijala nasledovné zmeny a doplnky k materiálu: 
p. Hrčka: 
 Navrhujem doplniť bod 7. Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy o bod d) 
ktorý by znel: 

„Zabezpečiť živé vysielanie a video archív zo zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva za cenu ktorá prejde verejnou súťažou.“ 

 

Hlasovanie: za 20, proti 0, zdržali sa 8, nehlasoval 0 - návrh bol prijatý. 
 
1. „Navrhujem doplniť bod č. 7- Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy 

o bod e) ktorý by znel: 
„Zosúladiť sumu za sprístupňovanie údajov na základe zákona č. 211/2000 Z. 
z. so zákonom.“ 
 

Hlasovanie: za 5, proti 1, zdržali sa 19, nehlasovali 2 – návrh nebol prijatý 
 
p. Pätoprstá: 
2. Nakladanie s obecným majetkom, sociálna a bytová politika 
a) Každé verejné obstarávanie bude mať možnosť byť verejne prístupné. 
h) Zabezpečíme pred obstarávaním také podmienky, aby bol počet súťažiacich čo 

najvyšší a také súťažné podmienky a zmluvy, aby bola zabezpečená dlhodobá 
efektivita a kvalita predmetu obstarávania. 

5. Personálna politika 
a) Pri výberových konaniach na vedúcich oddelení umožniť prístup verejnosti, 

ktorá o to prejaví záujem písomnou formou min.1 deň pred výberovým 
konaním“. 

e) Zabezpečiť nezávislú mediálnu politiku mestskej časti Petržalka 
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 20, nehlasoval 1 - návrh nebol prijatý. 
 
p. Radosa: 
Do bodu 4 doplniť  
„f) Do komisie územného plánu, výstavby a dopravy dôsledne predkladať 
investičné zámery, ku ktorým vydáva stanovisko mestská časť.“  
 

 Hlasovanie: za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 -  návrh bol prijatý 
 

Hlasovanie o uznesení ako celku: prítomných 27, za 27, proti 0, zdržal sa 0, 
nehlasovali 0 – návrh bol prijatý. 
 
Záver: 

Uznesenie č. 174 
---------- 

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

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Materiál uviedol prednosta. 
Starosta – ide o ucelený rozsiahly materiál, poukázal na úlohy na strane 47. 
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Diskusia: 
p. Lukačková – vyzdvihla obsah aj kvalitu tohto materiálu, je komplexný vývinové 

trendy sú pomenované, oblasť školstva sa týka všetkých nás, oblasť 
kvality vzdelávania nás musí zaujímať, materiál je východiskom pre 
sledovanie výchovy, vytvára optimálnosť kvality vzdelávacieho 
procesu, podmienky pre prácu škôl, pohľad hospodára je využitie 
kapacity, kvality školy, my by sme mali vedieť čo by sme mali 
a mohli vylepšiť. Je treba podporiť autonómiu a jedinečnosť škôl, 
navrhla doplniť úlohy o sebahodnotenie škôl, v návrhu uznesenia 
osobitne schváliť úlohy do roku 2014, 

starosta – nie je ochotný zaradiť niečo, čo zaťaží rozpočet na dva roky dopredu, 
p. Radosa – mestská časť vynakladá, aj plánuje výrazné finančné prostriedky na 

zlepšenie technického stavu škôl, treba sa venovať aj softvéru,  
monitory nie sú potešujúce, musíme tlačiť na kvalitu škôl, toto je bez 
nároku na rozpočet, schváliť návrh p. Lukačkovej, 

starosta – dochádza k zlepšeniu medziročných trendov, 
p. Radosa, FP – čiastkové úkony s dopadom na rozpočet budú osobitne 

schvaľované, 
p. Lukačková - kvantifikovať inovácie – toto je osobitná snaha riaditeľov, 
p. Gaži – poukázal na náročnú prácu pedagógov, normatívy ZŠ nedostávajú v plnej 

výške, prosí p. Redechovú, aby sa učiteľom priplatilo tam, kde majú 
plné triedy. 

 

Návrhová komisia dostala návrh doplnku uznesenia p. Lukačkovej: 
„Správa o vývoji a súčasnom stave  ZŠ:  
Doplniť uznesenie o bod schvaľuje úlohy pre MČ ako zriaďovateľa a pre 
vedenia ZŠ: 
Úlohy vo výchovno-vzdelávacej oblasti na obdobie do roku 2014. 
Zo strany MČ ako zriaďovateľa vytvárať podmienky na zapojenie ZŠ v jej 
zriaďovateľskej pôsobnosti do projektu v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie ,financovaného z prostriedkov EÚ, „Externé hodnotenie kvality 
školy podporujúce sebahodnotiace procesy v školách“. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 15, proti 0, zdržali sa 8, nehlasovali 5- návrh bol 
prijatý. 
 
Hlasovanie o uznesení ako celku: prítomných 28, za 17, proti 0, zdržali sa 8, 
nehlasovali 3 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 175 

---------- 
 

5. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 
poskytovaných s užívaním bytu._______________________________________  
 
Materiál uviedol prednosta. 
 

Diskusia: 
p. Pätoprstá – jedná sa o 60 ročného človeka, žiada vysvetlenie ako vznikajú takéto 

vysoké penále, 
p. K. Hájková, FP – byt je predaný, nesuplovať charitu, 
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p. Podolayová – poplatky z omeškania 2,5% denne sú v zmysle zákona, vznikli 
počas prevodu a predaja bytu, preto neodporúča ich odpustenie, 

p. Radosa, FP – pri exekúcii je zbytočný splátkový kalendár, musí mu ostať na 
živobytie, podľa tzv. tretinového systému, 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 24, proti 1, zdržal sa 0, nehlasovali 3 – návrh 
bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 176 

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

 
Materiál uviedol prednosta. 
 

Diskusia: 
p. Bučan - má s týmto problém, nie sú to chaty, ale rodinné domy, schválením 

vznikne precedens, nie je to dobrý signál, 
p. Bajan – nebudeme pre nich vykonávať služby, 
p. Bučan, FP – neurobili nič pre zveľadenie okolia,  
p. Gaži – rekreačné chaty sa používajú na trvalé bývanie, pribudli ďalšie domy, 

počas našej návštevy v ulici bolo pristavených pod stromami 14 
luxusných áut, ak ulicu zlegalizujú požiarnici a Vodárne a kanalizácie, 
potom ju pomenujme, 

p. K. Hájková – na komisii bola za, nebola informovaná o tejto skutočnosti, teraz 
bude proti, 

p. Pätoprstá – v rámci rekonštrukcie lesoparku bude časť sprístupnená pre 
autodopravu ulica uzavretá, toto má byť pešia zóna, cesta by mala byť 
označovaná inak,  

p. Gaži, FP – ak sa jedná o pešiu zónu netreba  o tomto návrhu hlasovať, 
p. Bajan – neriešime bývanie, ide o to, aby poštárka mohla nosiť listy, 
p. Kordošová – komunikácia nie je v správe mesta, patrí VaK. 
 

Hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia: prítomných 28, za 10, proti 3, 
zdržali sa 12, nehlasovali 3 – návrh nezískal dostatočný počet hlasov.. 

 

Záver: 
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“. 

––––– 
 

7. Návrh na prenájom pozemku pre ABZ finance, s.r.o., Daliborovo nám. 3 
Bratislava.________________________________________________________ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
 

Diskusia: 
p. Kovár – žiadal objasniť, prečo je uznesenie navrhované pozitívne, 
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p. Radosa – v minulosti sa poslanci touto žiadosťou zaoberali, vykonali obhliadku 
miesta, jednomyseľne vyjadrili svoj nesúhlas, má pochybnosť 
o využívaní pozemkov len počas výstavby, keďže ide o vjazd do 
garáží, projekt má negatívny dopad na obyvateľov v okolí 

p. Fabor – bol na mieste, z pohľadu dopravy nesúhlasí s projektom, príde k zníženiu 
počtu parkovacích miest, nie je doriešené zásobovanie, počet nových 
parkovacích miest je menší ako potreba, 

 
Investor požiadal o možnosť vystúpenia. 
Hlasovanie za vystúpenie investora: prítomných 28, za 19, proti 3, zdržal sa 1, 
nehlasovali 5.  
p. Zorád – zástupca investora projektu, na pozemku na nachádza 50 ročný objekt 

nevhodný pre lokalitu, k existujúcej stavbe sa robí nová, vynaložili 
už finančné prostriedky na vyčistenie objektu, budúci stav pridá 
nový štandard objektom na korze, chcú investovať veľké 
prostriedky, napriek tomu, že mestská časť si bude stáť za svojim, 
zákony platia pre všetkých, k obhliadke – pozerať si miesto bez 
investora je nevhodné, projekt je na webových stránkach 
www.bytovydomlipa.sk, parkovacie miesta sú plánované podľa 
zákona, súhlasil s potrebou pozitívnej diskusie.  

p. Radosa, FP – MZ rozhoduje o prenájme, nezaviazali sa investorovi, že mu 
prenajmú pozemok, 

p. Lengyelová, FP – býva tu 25 rokov argumentov je dosť, chýbajú parkovacie 
miesta, jazdy nákladnými autami pod oknami obyvateľov – je proti, 

p. Pätoprstá, FP – ide o stabilizované územie, upozornila, že stavba nemôže zhoršiť 
kvalitu života v stabilizovanom území, nakoľko ide o verejný 
záujem, zákon sa neporuší  - prehodnotiť projekt. 

 

Hlasovanie o pôvodnom návrhu: prítomných 28 , za 0, proti 23, zdržal sa 2, 
nehlasovali 3 – návrh nezískal potrebnú väčšinu hlasov. 
 
Záver: 

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, 



 8

- 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, spol. 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.__________________________________________________________ 
 
Materiál uviedol prednosta. 
 

Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 19, proti 0, zdržali sa hlasovania 4, nehlasovali 4 – 
návrh bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 179 

---------- 
 

9. Zámer zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských 
škôl.______________________________________________________________  

 

Materiál bol stiahnutý z rokovania. 
––––– 

 
10. Zámer zlepšenia technického stavu terás. 

 

Materiál bol stiahnutý z rokovania. 
––––– 

 
11. Zámer na skvalitnenie a zefektívnenie informačného systému miestneho 

úradu.____________________________________________________________ 
 

Materiál bol stiahnutý z rokovania. 
––––– 

 
12. Zámer revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ  Budatínska. 

 
Materiál bol stiahnutý z rokovania. 

––––– 
 

13. Zámer skvalitnenia kontajnerových stojísk. 
 

Materiál bol stiahnutý z rokovania. 
––––– 
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14. Správa z kontroly finančných prostriedkov uhradených v roku 2011 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka obchodnej spoločnosti VK 
SERVIS, spol. s r.o._________________________________________________ 

 
Miestny kontrolór p. Fiala uviedol materiál. 
 

Diskusia: 
p. Pätoprstá – zúčastnila sa kontroly, upozornila, že vrecká na exkrementy  psov 

nestačia, veľa ľudí si ich berie domov, naučili sa ich používať, MČ ich 
nestačí nahrádzať, navrhuje prehodnotiť používanie týchto sáčkov, 
v zahraničí napr. vo Viedni sa používajú mikroténové vrecká, ktoré sú 
ekologicky rozložiteľné, vydávať ich pri platbách za psa, 

p. Hrčka – k tejto téme zisťoval, vo Viedni používajú mikroténové vrecká, 
papierové sú zbytočným luxusom, 

 

Hlasovanie: prítomných 23, za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6 – návrh 
bol prijatý. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 180 

---------- 
 

15. Správa z kontroly inventarizácie majetku v Miestnom podniku VPS 
Petržalka.________________________________________________________ 

 
Pán Fiala uviedol materiál, odporučil zobrať na vedomie 
 

Diskusia: 
p. Bučan – kontrola bola vykonaná na základe poslaneckej požiadavky, doplniť 

o dátumy k nadobudnutiu majetku, a jeho vyraďovaniu, 
p. Masár – nemáme možnosť zasahovať do správy kontrolóra, 
p. Pätoprstá – upozornila na prítomnosť riaditeľa VPS, či vyradený majetok bol 

zhodnocovaný, 
p. Skovajsa, riaditeľ VPS – čo sa dalo zhodnotilo sa, väčšina skončila v Kovošrote, 

technika je spotrebný materiál. 
 
Návrhová komisia prijala pozmeňujúci návrh p. Bučana: 
„Doplni ť do materiálu: „žiada o doplnenie správy o konkrétne dátumy  
k uvedeným zoznamom stavu majetku MP VPS“. 
 

Hlasovanie:  prítomných 28, za 9, proti 0, zdržali sa 14, nehlasovali 5 – návrh 
nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia: prítomných 28, za 18, proti 0, 
zdržali sa 7, nehlasovali 3 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: 
Uznesenie č. 181 

––––– 
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16. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. júna 2011 
do 31. decembra 2011 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.___________________________________________ 

 
Materiál uviedol p. Fiala, miestny kontrolór. 
 

Diskusia: 
p. Pätoprstá – oceňuje promptné vybavenie petície za chodník. 
p. Fiala – požiadal poslancov o námety na doplnenie plánu kontrolnej činnosti na  

II. polrok 2012. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4 – návrh 
bol prijatý. 

 

 Záver: 
Uznesenie č. 182 

––––– 
 

17. Interpelácie.  
 
Poslanec Hrčka: interpeloval prednostu MÚ 
„Dňa 2.11.2011 dostala pani Grebeňová cenovú ponuku na zabezpečenie 
priamych prenosov a záznamov zo zasadnutia MZ Bratislava-Petržalka. 
Odpoveď znela, že MČ nemá o tento typ služby záujem. Dňa 18.11.2011 dostala 
MČ Petržalka cenovú ponuku od TV BA na zabezpečenie živého vysielania 
a magazínov. Táto ponuka bola dňa 2.12.2011 poslaná všetkým poslancom. 
Žiadam o zdôvodnenie, prečo MČ Petržalka zatajila jednu cenovú ponuku 
a zaslala druhú, podstatne drahšiu a nevýhodnejšiu cenovú ponuku. Odpoveď 
žiadam zaslať poštou aj elektronicky.“ 
 
Poslanec Hrčka: interpeloval prednostu MÚ 
„Dňa 10.5.2012 som e-mailom požiadal oddelenie správy majetku o poskytnutie 
súdnoznaleckých posudkov k predaju majetku MČ Bratislava.-Petržalka, 
spoločnosti Technopol, a.s.. Do dnešného dňa 24.5.2012 som tieto posudky 
nedostal aj napriek tomu že mi z oddelenia správy majetku bolo potvrdené, že 
túto moju žiadosť evidujú. Týmto opätovne žiadam o zaslanie týchto posudkov, 
aj zdôvodnenie, prečo po dvoch týždňoch od žiadosti, som tento materiál 
nedostal. Odpoveď žiadam zaslať poštou aj elektronicky“. 
 
Poslanec Hrčka: interpeloval prednostu 
„Žiadam o právne stanovisko úradu k výške poplatkov, najmä za kópiu A4, 
ktoré MČ vyberá v zmysle zákona 211/200 Zb. Zákon podľa môjho názoru 
jednoznačne stanovuje, za čo si môže MČ pýtať poplatky v zmysle tohto zákona.  
Odpoveď žiadam poslať poštou aj elektronicky“. 
 
Poslanec Gaži – poďakoval za odpovede, interpeluje p. Leza , 
„dovoľte, aby som touto formou interpeloval za montáž dverí na Základnej 
škole na ul. Pankúchova 4 v Petržalke, Interpelujem v takom rozsahu, aby sa 
montáž urobila prednostne, vzhľadom na zo, žer na tejto škole je v prevádzke 
bazén, ktorý využíva široká petržalská verejnosť nielen žiaci spomínanej školy. 
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Na tento rok 2012 bol plán namontovať 8 bočných dverí vrátane ZŠ na 
Pankúchovej 4. Táto skutočnosť je zahrnutá aj v rozpočte MÚ v Petržalke. 
 
Dôvod interpelácie: 
Len dve ZŠ majú bazén, pri ktorých sa plánuje montáž bočných dverí.  V týchto 
školách je potrebné šetriť energiou aj v letných mesiacoch, keďže bazény sa 
musia udržiavať pri presne stanovenej teplote. A práve v tejto súvislosti 
interpelujem aj na montáž vnútorných dverí na schodoch, vedúce od bazéna do 
auly budovy, cez ktoré teplo uniká ako aj vlhká chlórová aróma. Takéto 
vnútorné dvere sa už namontovali na ZŠ Gessayova  a s touto interpeláciou 
súhlasí aj pán poslanec Pavol Ružička ako aj celý poslanecký klub SDKÚ-DS 
v Petržalke. 
 
Odpoveď mi stačí poslať e-mailom. 
p. Radosa – interpeluje prednostu a vedúcu oddelenia ŽP ohľadom nevhodnosti 
vody na kúpanie vo Veľkom Draždiaku v letnej sezóne, 
 
p. Lengyelová – interpeluje starostu a p. Leza, riad. SSŠaŠZ, téma – oprava múru 
v areáli ZŠ Nobelovo nám. 
„V časti susediacej s garážami ĽŠU a areáli ZŠ Nobelovo námestie je porušený 
múr a vypadávajú tehly. Prosím o zabezpečenie nápravy, 
- športové ihrisko zo strany ul. Gercenova  patrí do areálu ZŠ Nobelovo nám. 
Riaditeľka žiada o zmenu oplotenia v tejto časti, aby bolo ihrisko začlenené do 
stávajúceho areálu“. 
 
p. Lengyelová – interpeluje p. Skovajsu, riad. m.p. VPS - téma oplotenie ihriska 
„Žiadam o zabezpečenie oplotenia detského ihriska vo dvore ulíc Bohrova – 
Planckova – Kapicova za účelom oddelenia hracích plôch a zamedziť rozšíreniu 
voľného pohybu psov aj na miesta detského ihriska“. 
 
p. Brezinská - interpeluje p. Leza, riad. SSŠaŠZ  
„Žiadam o vyrovnanie asfaltovej plochy na  na školskom dvore MŠ 
Turnianska. Asfaltová plocha je poškodená, sú na nej diery a nerovnosti 
terénu, na ktorých často dochádza k úrazom detí.“ 
 
p. Pätoprstá – k odpovedi na jej interpeláciu, pýtala si zmluvy o nájmoch v 

Inchebe a.s., dostala odpoveď, že nemáme geometrické plány, 
stačí jej vykreslenie do mapy 

---------- 
 
18. Rôzne.  

p. Kríž – k plánu práce komisií – musia zasadať predčasne, materiály nie sú ešte 
v takom strave, musí sa vychádzať z platného predpisu, MR aj 
komisie sú 2 týždne pred MZ, podal návrh, no zmena rokovacieho 
poriadku neprešla, žiada vedenie aj kluby o možnosť 
predloženia malej novely rokovacieho poriadku, týkajúcej sa skrátenia 
lehôt do júnového MZ, 

p. Bučan, FP – podporil návrh p. Kríža 
p. Pätoprstá – rokovanie MsZ - o 15,00 hodine sú tam pripomienky verejnosti, 

termíny sú hektické, 
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p. Kríž – ohľadom rokovacieho poriadku - netýka sa to tohto mesiaca, teraz 
môžeme operatívne plánovať, 

p. Hrčka – opakovane žiada p. Kubičku, o vyjadrenie k znaleckým posudkom 
ohľadom pozemkov pre Technopol, 

p. Štefánik – p. Hrčka môže kedykoľvek prísť za ním, aj ohľadom poplatkov za 
sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000, 

p. Kubička – má ich pripravené, žiada p. Hrčku, aby neútočil na jeho osobu, bez 
súhlasu nadriadeného ich nemôže vydať, 

p. Gaži – ďakuje za úpravu v Sade Janka Kráľa, žiada do zasadacej sály 
zabezpečiť 5 MG prípojku na rýchlejší internet, 

p. Hrčka, FP – podporil p. Gažiho,  
prednosta – tieto priestory nie sú naše, prenajímame si ich na MZ, 
p. Jecková – podľa informácií z médií, že údajne voda vo Veľkom Draždiaku nie 

je vhodná na kúpanie, nakoľko v novembri 2011  bol zvýšený výskyt 
siníc, čo oznámil Regionálny úrad verejného zdravotníctva médiám,  
požiadali sme tento úrad o písomné vyjadrenie k situácii, výsledky 
nových vzoriek z mája 2012 budú známe do začiatku kúpacej sezóny, 

p. Litomerický, riaditeľ KZP – pozval všetkých na galakoncert Dní Petržalky dňa 
16.6.2012 na Závodisku v Petržalke vystúpi zahraničná skupina 
Alphaville. 

 
Starosta konštatoval, že program zasadnutia miestneho zastupiteľstva bol prerokovaný, 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
 Ing. Vladimír Bajan         Ing. Miroslav Štefánik 
 starosta    prednosta 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisu:_______________________________ 
    Oľga Adamčiaková 
             
         
 
   _______________________________ 

          Ing. Tomáš Fabor 
 
 
 
Zapísala:  _______________________________ 
    Helena Čierníková 


