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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia správy majetku a 

miestnych podnikov 

 

 

Zápisnica 

 

zo  zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného dňa   

 

12. 09. 2012 

 

 

Prítomní               :    Ing. Ľuboš Flandera, predseda 

                                             Anna Maláková, člen neposlanec 

                                             Ján Michalec, člen neposlanec 

                                             Ľubomír Bagin, člen neposlanec 

 Ospravedlnení    :       Ing. Mgr. Michal Radosa, podpredseda  

                                       Ing. Ján Hrčka, člen poslanec 

 Neprítomný         :       Ing. Milan Borguľa, člen poslanec 

 

 

Rokovanie komisie bolo zahájené o 17.00 hod 

Rokovanie komisie ukončené o 19.20 hod 

 

Program : 

Zostávajúce body z  pozvánky na zasadnutie komisie, neprerokované na zasadnutiach 

v dňoch 5.9.2012 a 10.9.2012. 

 

19. Materiály podnikov  

- Rozvojové plány Miestnej knižnice Petržalka 

- Rozvojový plán Strediska sociálnych služieb Petržalka 

- Rozvojový plán strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 

- Rozvojové plány Kultúrnych zariadení Petržalky 

- Prezentácia hospodárskych výsledkov za rok 2011 a Plán hospodárenia na 

rok 2012 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 

20. Informácia o implementácii CAF  

21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 

25. Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č.2/2005 

spoločnosti DEPAUL SLOVENSKO nezisková organizácia   

 

Zasadnutia komisie sa osobne zúčastnili  riaditelia a riaditeľky podnikov a stredísk, ktorých 

materiály boli v programe rokovania komisie. Každý z nich podrobne odprezentoval  

materiál, ktorý bol písomne predložený a bude predmetom rokovania miestneho 

zastupiteľstva. Hlavne sa však  zamerali na hodnotenie stavu nehnuteľného majetku, ktorý 

spravujú a využívajú pre činnosť organizácie, ktorú riadia. Vo všetkých prípadoch bolo 

konštatované, že stav majetku v mnohých prípadoch hraničí so stavom havarijným, v žiadnom 

prípade nie je bezproblémový. Akékoľvek riešenie neuspokojivého stavu závisí na finančných 

prostriedkoch, ktorých je nedostatok. Vzájomne konštatovali, že bez vyčlenenia prostriedkov 
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na opravy v rozpočte na rok 2013 môže nastať stav, že ich činnosť bude zastavená zo strany 

organizácií a inštitúcií kontrolujúcich bezpečnosť prevádzky. Vo výraznom ohrození je 

predovšetkým prevádza v Zrkadlovom Háji.  

 

Člen komisie – neposlanec Ján Michalec upozornil na tú závažnú skutočnosť, že na tomto 

zasadnutí komisie sa zúčastňuje iba jeden poslanec zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým je predseda komisie. Ostatní členovia – neposlanci sú zaťažovaní 

informáciami, ktoré sú pre nich ako neposlancov síce zaujímavé, ale neovplyvniteľné. 

Požadoval, aby sa problematikou miestnych podnikov a nedostatku finančných prostriedkov 

zaoberali poslanci, ktorí majú právo a súčasne povinnosť rozhodovať o rozdelení finančných 

prostriedkov v rozpočte mestskej časti tak, aby boli uspokojené predovšetkým požiadavky 

širšej  verejnosti a nie úzkym záujmovým skupinám. Žiadal predsedu, aby v tejto veci konal 

a tiež vyslovil požiadavku, aby boli v komisii prerokovávané iba tie okruhy problémov, resp. 

materiály, týkajúce sa iba obsahu účelu, pre ktorý bola komisia miestnym zastupiteľstvom 

schválená.  

 

 

K bodu 19 :   

Rozvojové plány Miestnej knižnice Petržalka 

Uznesenie :  
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 

vedomie  Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka 

 

Hlasovanie :  

za     :    4                     proti   :     0                 zdržal sa   :    0          

 

 

K bodu 19 : 

Rozvojový plán Strediska sociálnych služieb Petržalka 

Uznesenie : 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 

vedomie  Rozvojový plán na rok 2012 – 2013 s vyhodnotením činnosti na rok 2011 Strediska 

sociálnych služieb Petržalka. Odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Rozvojový plán na 

rok 2012 – 2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 a zapracovať finančné požadavky na 

splnenie plánu do rozpočtu Strediska sociálnych služieb Petržalka na rok 2013.  

 

Hlasovanie :  

za     :    4                     proti   :     0                 zdržal sa   :    0           

 

 

K bodu 19 :  

Rozvojový plán strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 

Uznesenie : 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie  Rozvojový plán Strediska služieb školám a 

školským zariadeniam Petržalka. 

 

Hlasovanie :  

za     :    4                     proti   :     0                 zdržal sa   :    0           

 



3 

 

K bodu 19 : 

Rozvojové plány Kultúrnych zariadení Petržalky 

Uznesenie : 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie  Rozvojový plán Kultútnych zariadení Petržalka 

 

Hlasovanie :  

za     :    4                     proti   :     0                 zdržal sa   :    0           

 

 

K bodu 19 : 

Prezentácia hospodárskych výsledkov za rok 2011 a Plán hospodárenia na rok 2012 

Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 

Uznesenie : 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov Mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  zobrať na vedomie Prezentáciu 

hospodárskych výsledkov za rok 2011 a plán hospodárenia na rok 2012 Bytového podniku 

Petržalka, s.r.o.. 

 

Hlasovanie :  

za     :    4                     proti   :     0                 zdržal sa   :   0          

 

 

K bodu 20 :  

Informácia o implementácii CAF  

Uznesenie : 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 

vedomie Správu o priebehu implementácie modelu CAF v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie :  

za     :    4                     proti   :     0                 zdržal sa   :    0           

 

 

K bodu 21 : 

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 

Uznesenie : 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestkej časti  Bratislava-Petržalka schváliť poskytnutie dotácie pre 

žiadateľa Ulita, občianske združenie  a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

poskytnutie dotácie žiadateľom  Basketbalový klub Petržalka, Depaul Slovensko, n.o., 

Odyseus, občianske združenie. Neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť poskytnutie 

dotácie pre Ing. Lucia Dulayová – Plávanie Nemo. 

 

Hlasovanie :  

za     :    4                     proti   :     0                 zdržal sa   :    0           
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K bodu 25 : 

Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č.2/2005 spoločnosti 

DEPAUL SLOVENSKO nezisková organizácia   

Uznesenie : 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov Mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zvážiť výšku poskytnutej 

dotácie podľa finančných možností mestskej časti.. 

 

Hlasovanie :  

za     :    4                     proti   :     0                 zdržal sa   :    0           

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 12. 09. 2012 

 

                                                                                         

        Ing. Ľuboš Flandera, v.r. 

                 predseda   

 

Zapísal :  

Ing. Ján Kubička, v.r. 

tajomník komisie 


