
 
  
 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka 

                                                                                                                  

 

Z á p i s n i c a 
zo 17. mimoriadneho zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka  
dňa 21. 05. 2013_________________________________________________________ 
 

Prítomní: Ing. Vladimír Bajan - starosta 
 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 
 Ing. Kristína Hájková – členka rady 
 Mgr. Daniela Lengyelová, PhD. - členka rady 
 Mgr. Ľubica Škorvaneková – členka rady 
 
Ospravedlnení: Mgr. Adrián Arpai, PN 
 
Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 
       Stanislav Fiala - miestny kontrolór 
      PhDr. Denisa Paulenová – odd. organizačných vecí 
      Bc. Miloslava Podmajerská – vedúca kancelárie starostu 
      JUDr. Ľuboslav Vernarský – právnik 

---------- 
 
Rokovanie uviedol starosta, privítal prítomných na rokovaní MR. 
 
Schválenie programu rokovania: 
Starosta informoval prítomných o skutočnosti, že nosné materiály mimoriadneho zasadnutia 
miestnej rady a to Stanovisko MČ k Štatútu hl. mesta a Návrh zmluvy o spolupráci poslal 
primátor deň pred zasadnutím, z tohto dôvodu sa dnes o týchto materiáloch nebude rokovať. 
 

Z rokovania sa vypúšťajú body uvedené v pozvánke:  
č. 1. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k doplnku Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy, 
č. 2. Schválenie Zmluvy o spolupráci medzi hl. mestom SR Bratislavou a mestskými 
časťami pri realizácii parkovacej politiky v Bratislave. 
 

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

 
Voľba overovateľa zápisnice: p. Ivana Antošová 
 

Hlasovanie: za 9 proti 0, zdržal sa 0 – overovateľka bola schválená. 
---------- 
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3. Schválenie podmienok prijatia úveru pre mestskú časť Bratislava-Petržalka. 
 

Materiál uviedol prednosta, zdôvodnil potrebu úveru pre výstavbu plavárne, na opravu škôl 
a opravy v Dome kultúry Zrkadlový háj. Starosta menoval pracovnú skupinu pre výber finančnej 
inštitúcie na čerpanie úveru, boli oslovené relevantné bankové inštitúcie: Slovenská sporiteľňa, 
ČSOB, J&T banka, Tatrabanka, VÚB a OTP banka. Posudzovala sa úroková sadzba, najlepšie 
podmienky boli dané Slovenskou sporiteľňou. 
 
Diskusia: 
p. Fiala – konštatoval, že sú dodržané pravidlá v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, 

MČ môže prijať ďalší úver, stanovisko je priložené k materiálu, 
p. Hájková – odporúča  najprv zrušiť uznesenie, potom schváliť úver, 
p. Černák – je tu spojených viac vecí – originálne kompetencie samosprávy, rozvoj a školstvo, 

navrhuje zvážiť vhodnosť úveru  
 - chýba stanovisko finančnej komisie 
 - v rozpočte musí byť naviac 300 tis. Eur ročne, 
 - v materiáli nie je uvedené, čím bude obec ručiť 
 - chýba kvantifikácia čiastok (istina, úrok) po jednotlivých rokoch, 
starosta – o tom, že na plaváreň sa bude brať úver, už poslanci rozhodli, rozpis splátok bude 

upresnený až po výbere banky, ručí sa rozpočtom, ako mestská časť sme na tom s 23% 
zadĺženosťou veľmi dobre, 

prednosta – objasnil rozdiel medzi lízingom a úverom, pri lízingu je pevná sadzba a vyššie 
percentá úrokov, sadzba Euribor – nižšie percento, nebudeme ručiť ani budovami, ani 
majetkom, ale rozpočtom, príjmami, materiál je spracovaný v súlade s uznesením MZ, 
odsúhlasené pracovnou skupinou, preto nebol vo finančnej komisii, 

p. Černák – finančná komisia je garant správneho rozhodnutia, z čoho vezmeme na 300 tis. Eur 
naviac pri súčasnom nedostatku finančných prostriedkov? 

starosta – poslanci rozhodujú v zbore, pracovná skupina navrhuje postup, 
p. Bučan – plaváreň je nosná téma pre všetky poslanecké kluby, rozhodnuté o nej bolo už 

v decembri 2011, do pracovnej skupiny poslanecké kluby nominovali svojich 
zástupcov, žiada nespochybňovať materiál, 

p. Černák – nemá nič proti plavárni, za mlada plával, chce rozhodovanie na úrovni, vedúci 
finančného oddelenia je zamestnancom MÚ, čo nie je optimálne,  

starosta – plaváreň je spoločné rozhodnutie poslancov, p. Lukáček je v skupine na odborné 
vyjadrenie, 

p. Hájková – nerada by spochybnila prácu komisie, no nie sú v nej zástupcovia všetkých strán, 
starosta – odporučil navrhnúť doplnenie do skupiny. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa hlasovania 2 - návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č.  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. schvál iť  
čerpanie úveru od finančnej inštitúcie Slovenská sporiteľňa, a.s. za nasledovných 
podmienok: 

• výška istiny do 2 750 000,-  € 
• splatnosť 10 rokov 
• úroková sadzba Euribor 6M + marža 1,50 % p. a. 
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• najneskoršie čerpanie úveru 31. 12. 2013 
• bez zabezpečenia úveru 
• účel použitia úveru – 2 000 000,- € na výstavbu plavárne, 750 000,- € na zlepšenie 

technického stavu budov a škôl a kultúrnych zariadení, 
2. zrušiť  
písm. e) v bode 1 - časť uznesenia MZ č. 152/2012 zo dňa 17.4.2012, 
3. požiadať  
prednostu miestneho úradu 
o zabezpečenie administratívneho postupu potrebného pre zaistenie čerpania návratných 
finančných prostriedkov. 

---------- 
 
4.  Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty starostu: 

Materiál uviedol prednosta, informoval o cieľoch služobnej cesty - starostlivosť o mládež 
a seniorov, bytové otázky, investície, služobná cesta sa bude konať v dňoch 4. 6. - 8. 6. 2013, 
náklady hradí ZMOS, letenku mestská časť.  
 
Hlasovalo sa bez diskusie. 
 

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

Záver: Uznesenie č. 292 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje 
zahraničnú pracovnú cestu starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimíra Bajana  
v dňoch 4. 6. – 8. 6. 2013 do Švédska. 

---------- 
 

starosta – informoval, že primátor žiada naše stanovisko k materiálom o parkovaní do konca 
júna, 

- sú opravené sociálne zariadenia v DK Zrkadlový háj 
- rokovanie so zástupcami petičného výboru - plaváreň, je tu dohoda, 
- materiály MsZ - zastavil prenájom MŠ na súkromné účely, požiadavka vrátiť na pôvodný 

účel, v Petržalke chýba 245 miest v MŠ, tiež 5 pozemkov na predaj - časť sme chceli na 
hromadnú garáž. 

 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie miestnej rady. 
 
 
Overovateľ zápisu:   _____________________________ 
    Mgr. Ivana Antošová   
  
Zapísala:   _____________________________ 
    Helena Čierníková 
 
       _______________________ 
              Vladimír Bajan 
         starosta 


