
Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 25.2.2014 

 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia 
MZ v bode 3 schválilo uznesenie č. 457 v znení stanoviska komisie.  

 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) 
MZ v bode 2 schválilo uznesenie č. 456 v znení stanoviska komisie.  

 

Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
MZ v bode 4 schválilo uznesenie č. 458 v znení stanoviska komisie, pričom do § 6 bod 8 

VZN bola autoremedúrou akceptovaná pripomienka na zosúladenie odpratávania snehu 

z chodníkov s mestským operačným plánom zimnej služby.  

 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov 
MZ v bode 4 uznesením č. 459 neschválilo návrh VZN. Dôvodom bola zrejme snaha 

niektorých poslancov presadiť do VZN povinnosť miestneho úradu vytvoriť v každom 

volebnom obvode dostatočné veľké výlepové plochy (osadené na miestach, kde sa 

najčastejšie pohybujú občania tohto obvodu) na predvolebnú propagáciu politických strán. 

Pôvodný návrh uznesenia, ktorý komisia KMŠ odporučila schváliť, takto nezískal dostatočnú 

podporu (58,62 %).  

 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Ing. Michala Jarábeka, Smolenická 8, 851 05 Bratislava 
MZ v bode 8 schválilo uznesenie č. 462 v znení stanoviska komisie.  

___________________________________________________________________________ 

 

Okrem uvedených materiálov, ktoré KKMŠ prerokovávala na svojom minulom zasadnutí 

(10.2.2014), považujem za potrebné zmieniť sa ešte o ďalších dvoch bodoch programu 

zasadnutia MZ dňa 25.2.2014 relevantných pre prácu komisie:  

 

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 
MZ v bode 6 schválilo uznesením č. 460  

a) prerozdelenie celkovej sumy 100 000 € určenej v rozpočte na dotácie v roku 2014 

62,5 % (62 500 €) na úrovni miestneho zastupiteľstva 

12,5 % (12 500 €) na úrovni miestnej rady 

25,0 % (25 000 €) na úrovni starostu 

b) poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu ULITA na Komunitné centrum Kopčany vo 

výške 3000 €. 

 

Informácia o aktuálnej situácii v súvislosti s výstavbou objektu DOMINO na Jasovskej 

ulici 
V rámci diskusie k tomuto bodu oznámil M. Skovajsa, riaditeľ m.p. VPS, že 24.2.2014 podal 

výpoveď a po 2-mesačnej výpovednej lehote končí pracovný pomer dňom 30.4.2014.  

___________________________________________________________________________ 

 



Súčasťou materiálov, ktoré dostali poslanci pred zasadnutím MZ k dispozícii, boli aj 

informačné materiály, okrem iných aj:  

- Sumárna informácia o využívaní čerpania štrukturálnych a iných európskych fondov 

Mestskou časťou Bratislava Petržalka v roku 2012-2013 (od 01.11.2013 do 31.01.2014) 

- Informácia vo veci postupu realizácie projektu výstavby objektu Plavárne na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

- Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v štvrtom 

štvrťroku 2013 

 

V materiáli 

Sumárna informácia o využívaní čerpania štrukturálnych a iných európskych fondov 

Mestskou časťou Bratislava Petržalka v roku 2012-2013 (od 01.11.2013 do 31.01.2014) 
bol, žiaľ, v časti Neschválené projekty uvedený aj projekt Fit kútik Draždiak s nasledovným 

opisom:  

Poskytovateľ dotácie: Nadácia Ekopolis – Program pohoda za mestom 2014 

Finančná náročnosť projektu: 12 000 € 

Výška spolufinancovania MČ: 6 000 € 

Stav realizácie: Projekt na základe výsledkov výberového a hodnotiaceho procesu nebol 

schválený. 

Projekt v skratke: Mestská časť Bratislava-Petržalka nedisponuje priestorom na aktívny 

oddych a cvičenie v prírode, ktorý je aj na základe požiadaviek občanov veľmi žiaduci. 

Cieľom projekt je vybudovanie outdoorového miesta pre všetky skupiny obyvateľov 

s exteriérovými cvičebnými prvkami, ktoré budú môcť využívať všetky vekové kategórie. 

Cvičebné prvky budú vsadené do existujúcej oddychovej zóny, v tesnej blízkosti jazera Veľký 

Draždiak. Snahou projektu je tiež začleniť obyvateľov mestskej časti do života miestnej 

komunity prostredníctvom trávenia voľného času v spoločnom priestore s ostatnými 

obyvateľmi a posilniť tak medziľudské vzťahy. V novovytvorenej športovo-oddychovej zóne 

sa môžu stretávať seniori ako aj matky s deťmi a spoločne tak tráviť voľný čas. 

Termín ukončenia: Október 2014 

Garant vecnej problematiky: Oddelenie projektového riadenia – referát štrukturálnych 

fondov, ktoré zodpovedá za celý proces prípravy a odovzdania žiadosti projektu a jej 

povinných náležitostí. V prípade schválenia tiež zodpovednosť za celú implementáciu 

projektu. 

Projekt leader: MČ Bratislava-Petržalka 

Výsledok projektu: Výsledkom projektu bude vybudovanie „fit kútika“ s novými cvičiacimi 

prvkami, lavičkami, mobiliárom a stojanom na bicykle. Súčasťou realizácie projektu bude tiež 

vyčistenie okolia a úprava zelene. Výsledkom projektu má byť poskytnutie adekvátneho 

a súčasným nárokom vyhovujúceho prostredia pre aktívne trávenie voľného času pre 

obyvateľov mestskej časti. 

 

V materiáli 

Informácia vo veci postupu realizácie projektu výstavby objektu Plavárne na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
bola poslancom poskytnutá stručná informácia v rozsahu informácií, ktoré doteraz odzneli na 

zasadnutiach komisie KKMŠ. Materiál končí týmito informáciami:  

 V súčasnosti je pri postupe projektu vydané a právoplatné územné povolenie a je 

podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Predpoklad vydania a právoplatnosti 

stavebného povolenia je v polovici marca 2014. 



 V novembri 2013 bolo založenou obchodnou spoločnosťou vyhlásené verejné 

obstarávanie na dodávateľa stavby. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie ponúk komisiou 

menovanou konateľom Športových zariadení Petržalka, s.r.o. 

 Po ukončení roku 2013 prebehli práce na uzavretí účtovného obdobia a bola vykonaná 

účtovná závierka a boli pripravené podklady na podanie daňového priznania dane z príjmov. 

Podľa príslušných ustanovení zákona o účtovníctve založená spoločnosť nepatrí medzi 

účtovné jednotky, ktoré sú povinné vykonať audit prostredníctvom nezávislého audítora. 

 V decembri 2013 bola podaná žiadosť o registráciu subjektu pre účely dane z pridanej 

hodnoty. Po vyhotovení a predložení všetkých podkladov vyžiadaných zo strany príslušného 

daňového úradu sa uskutočnilo ústne pojednávanie na pôde daňového úradu. Daňový úrad po 

vykonaní všetkých procesných úkonov vydal rozhodnutie o registrácii subjektu pre účely 

DPH s povinnosťou zložiť zálohu vo výške 4 000 EUR. Po zložení zálohy zo strany 

spoločnosti bola registrácia spoločnosti doručená. Spoločnosť je registrovaná ako platiteľ 

DPH s platnosťou od 1. marca 2014. 

 

V materiáli 

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach 

v štvrtom štvrťroku 2013 

sú okrem iného uvedené aj nasledovné rozpočtové opatrenia:  

- presun kapitálových výdavkov v sume 19 662 €  

     z prvku 4.1.3 – Výstavba nových chodníkov, komunikácií, cyklotrás  

     na prvok 5.3 – Projekt zlepšenie stavu budov – úroky z dôvodu vyplatenia zádržného firme 

Esoplast SK s. r. o. 

- presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 5 530 € 

     z prvku 7.3.2 – Starostlivosť o psov 

     na prvok 6.3 – Kultúrne podujatia na úhradu výdavkov elektrických rozvodníc v súvislosti 

s prevádzkou stánkov v rámci vianočných trhov 2013 

- presun prostriedkov v sume 55 260 € 

     z prvku 4.1.3 – Výstavba nových chodníkov, komunikácií, cyklotrás v sume 42 127 €,  

     z prvku 4.1.5 – Parkovanie a cyklotrasy v sume 8 213 € 

     a prvku 9.3 – Obnova a údržba majetku v sume 4 920 € 

     na prvok 6.4.2 – Rozvoj športu, na projektovú dokumentáciu plavárne v MČ Petržalka. 

     Zároveň sa realizoval presun prostriedkov z Rezervného fondu na Fond statickej dopravy 

vo výške 42 127 € 

- presun prostriedkov v sume 430 € 

     z prvku 5.8 – Podujatia žiakov ZŠ a MŠ 

     na prvok 6.4.2 – Rozvoj športu, z dôvodu zabezpečenia príspevku ako služba občanom za 

využitie ľadovej plochy na zimnom štadióne 

- presun prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 13 310 € 

     z prvku 4.1.5 – Parkovanie a cyklotrasy v sume 3 287 € 

     a z prvku 5.3 – Projekt zlepšenie stavu budov – úroky v sume 10 023 € 

     na prvok 6.3 – Kultúrne podujatia, z dôvodu zabezpečenia spevnenej plochy za účelom 

vianočných trhov  

- presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 3 840 € 

     z prvku 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev v sume 730 € 

     z prvku 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií v sume 2 030 € 

     z prvku 4.1.2 – Zabezpečovanie vyhradeného parkovania v sume 1 080 € 

     na prvok 6.4.2 – Rozvoj športu, na zabezpečenie výdavkov úhrady inžinierskych sietí pre 

stavbu plavárne 

- presun bežných výdavkov v sume 6 104 € 



     z prvku 5.3 – Projekt zlepšenia stavu budov – úroky v sume 104 € 

     z prvku 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev v sume 3 000 € 

     a z prvku 6.3 – Kultúrne podujatia v sume 3 000 € 

     Presun sa uskutočnil na RO KZP na zabezpečenie strážnej služby na Vianočných trhoch 

- presun bežných výdavkov v sume 5 800 € 

     z prvku 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev v sume 5 800 € 

     na KZP z dôvodu zabezpečenia techniky, pódia a ohrievačov na Vianočné trhy 

- presun prostriedkov v sume 7 000 € 

     z prvku 4.1.5 – Parkovanie a cyklotrasy v sume 7 000 € 

     na programy pre výdavky škôl v programoch 5.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.8, 5.2.10 a 5.2.11 na 

vyplatenie mimoriadnych odmien 7 pedagogickým zamestnancom, v zmysle záverov 

z porady prednostu zo dňa 2.12.2013 a schválené starostom dňa 27.11.2013 ocenenia 

pedagogickým zamestnancom základných a materských škôl 

- presun bežných výdavkov vo výške 15 000 € 

     z prvku 7.3.2 – Starostlivosť o psov v sume 15 000 € 

     na prvok 6.4.2 – Rozvoj športu, na základe uznesenia MZ č. 422 zo dňa 10.12.2013 

- presun bežných výdavkov v sume 4 170 € 

     z prvku 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev v sume 1 670 € 

     a z prvku 6.3 – Kultúrne podujatia v sume 2 500 € 

     na KZP, z dôvodu zvýšenia transferu pre KZP na úhradu výdavkov za honoráre, poplatkov 

SOZA a materiálové vybavenie na Vianočné trhy 

 

V. Kovár 

 

 


