
 Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Z á p i s n i c a 

z 23. mimoriadneho zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 20.5.2014. 
 

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. Adrián Arpai – člen rady 

 Mgr. Ján Bučan - člen rady 

 Ing. Miloš Černák - člen rady 

 Ing. Kristína Hájková - členka rady 

 Mgr. Daniela Lengyelová - členka rady 

 Mgr. Ľubica Škorvaneková – členka rady 

        

Ďalej boli prítomní: Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 

 Stanislav Fiala - miestny kontrolór 

PhDr. Denisa Paulenová – odd. organizačných vecí 

JUDr. Ľuboslav Vernarský – právnik 

Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia 

 

Rokovanie uviedol starosta, privítal členov na rokovaní MR. 

 

Schválenie programu rokovania:  
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program rokovania bol 

schválený. 
---------- 

 

Overovatelia zápisnice:  p. Ján Bučan 

    p. Daniela Lengyelová 
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

---------- 

 
1. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

za rok 2013. ________________________________________________________ 
  

Materiál uviedol prednosta, zhodnotil hospodárenie mestskej časti ako prebytkové, 

poukázal na hospodárenie miestnych podnikov, stanovisko miestneho kontrolóra 

a návrh uznesenia. 

 

Diskusia: 
Starosta – poďakoval za dobrý výsledok hospodárenia. 

p. Fiala – odporučil schváliť záverečný účet v miestnom zastupiteľstve, jeho 

stanovisko bude súčasťou materiálu. 
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Hlasovanie: za  9, proti, 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 444 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 bez 

výhrad. 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2013 

- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 1 336 715,53 € 

- prebytok rozpočtu z finančných operácií v čiastke 536 783,35 €. 

3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2013 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2013 zo 

štátneho rozpočtu v čiastke 1 313 999,86 € do Rezervného fondu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

4.  Prevod prebytku finančných operácií v čiastke 536 783,35 € do Rezervného 

fondu. 

5.  Použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

rok 2013. 

6. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb 

Petržalka k 31.12.2013 - vykázaný zisk vo výške 2 384,15 € použiť na 

vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období. 

---------- 

 

2. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014. 

 

Materiál uviedol starosta, návrhy na úpravu mali byť v zmysle záverov spoločnej 

komisie z 15.5.2014 predložené predsedami poslaneckých klubov do pondelka 

19.5.2014 do 14,00 hod. 

Prednosta predniesol návrh  úpravy – prerozdelenia v zmysle návrhov poslaneckých 

klubov a poslancov. Informoval, že dotačná komisia pridelila mestskej časti na 

výstavbu plavárne 500 tis. €. 

 

Diskusia: 
p. Masár – vyjadril spokojnosť s návrhmi, súhlasí s pridelením financií na školy, 

otvorená je otázka zjednosmernenia ulíc, je potrebné oživiť drobné 

opravy a údržbu a pokračovať, nájsť peniaze na osvetlenie Nám. 

Republiky, 

p. Hájková – otázka na určenie konkrétnych škôl, kde budú opravy, 

p. Bučan – o postupe opráv základných škôl rozhodla pracovná skupina na základe 

podkladov od p. Leza, 

p. Hájková – navrhuje rekonštrukciu hygienických zariadení na ZŠ Turnianska, 

odporúča osadiť lavičky na DI na Lietavskej ul. (ihrisko „Placka“) 

starosta – osádzanie lavičiek zabezpečuje m.p. VPS na základe podnetov 

obyvateľov, sú aj žiadosti o ich zrušenie, vandalizmus, 

p. Černák – požaduje samostatne zadefinovanie financie pre dopadové plochy na DI 

(problém sa rieši od r. 2012) a kde menovite sa budú opravovať? 
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 - poukázal na MŠ, ktoré pozitívne šíria imidž Petržalky a to MŠ 

Pifflova a MŠ Iľjušinova – robia prácu naviac a mestská časť by ich 

mala podporiť formou grantu 

Prednosta – dopadové plochy – sú v časti „podpora športu“ vo schválenom 

rozpočte, 

p. Bučan – odporúča, aby sa kluby dohodli na úprave, treba mať reálne očakávania, 

žiada do materiálu dopracovať požiadavky klubov, 

starosta – materiál bude dopracovaný, treba však prihliadať aj na zákon o verejnom 

obstarávaní (lehoty), vo väčšine vecí budeme pokračovať, 

p. Lengyelová – súhlasí, pri verejnom obstarávaní sú neúmerne dlhé lehoty 

starosta – z toho dôvodu treba obyvateľom objasniť zdĺhavý postup opráv, 

p. Hájková – žiada zmeny a opravy robiť rovnomerne v celej Petržalke, zdá sa, že 

sa opravuje viac v časti, ktorá je  bližšie k centru mesta, 

p. Miškov – je snaha o proporcionálne opravy, v lokalite Lúky je to komplikované, 

starosta – problém časti Lúky je problém pozemkov, ktoré sú v súkromnom 

vlastníctve, teraz s tým nevieme nič robiť, 

p. Hájková – poukázala aj na problém parkovania áut pred ZŠ Turnianska 

starosta – odd. ÚRaD navrhlo riešenie, bude sa tým zaoberať. 

  

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý. 

Záver: Uznesenie č.  445 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

1. z r u š i ť 

uznesenie č. 342/2013 v časti B bod b/ a nahradiť ho novým znením: 

- majetkovú účasť vo výške 2 960 000,- € formou vkladu do základného imania 

spoločnosti, 

2. s c h v á l i ť   

návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 

nasledovne: 

- zvýšiť príjmové finančné operácie o 1 091 000,- € 

- znížiť bežné výdavky o 42 000,- € 

- znížiť kapitálové výdavky o 1 827 000,- € 

- zvýšiť výdavkové finančné operácie o 2 960 000,- €. 

--------- 

 

p. Lengyelová – informovala o snahe obyvateľov Slnečníc previesť komunikáciu do 

správy mestskej časti, 

prednosta – cesta je spojená a s parkovacími miestami, ktoré sú súkromné, nedá sa to 

oddeliť, 

 

p. Antošová – parkovisko na Macharovej ul. – obyvatelia sa boja parkovať, pretože je 

tam plot, priestor nie je osvetlený,  

 

p. Lengyelová – ako pokročilo rokovanie ohľadom kopca zeminy na Jungmannovej? 

Starosta – stavebné povolenie je porušené, halda je nezákonná, dlhodobo 

neakceptovateľná, stavebné práce meškajú, 21.5.2014 bude kontrolný 

deň, našou snahou je skládku zlikvidovať, príp. premiestniť, tu sa 
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prejavuje nedokonalosť stavebného zákona povolením medziskládky, 

ktorá bola odborom ŽP na Okresnom úrade v Bratislave povolená. 

p. Miškov – sa obrátil na p. Fialu ako poslanca hl. mesta, aby tento problém tlmočil na 

MsZ. 

 

 

Záver: 

Po prerokovaní schválených bodov rokovania starosta poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie miestnej rady. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

       Ing. Vladimír Bajan 

starosta 

 

 

 

 

Overovatelia zápisu:   _____________________________ 

                    Mgr. Ján Bučan 

 

     ______________________________ 

        Mgr. Daniela Lengyelová, PhD. 

             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zapísala: _____________________________ 

       Denisa Paulenová 

 


