
 

  

 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

 

                                                                                                                    

 

Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 24. 03. 2015 

 

Prítomní:   Vladimír Bajan - starosta 

   Mgr. Ján Bučan – 1. zástupca starostu 

   Mgr., Ing. Michal Radosa – zástupca starostu 

   Mgr. Ivana Antošová – členka rady 

   Mgr. Vladimír Dolinay - člen rady 

   Martin Jóna – člen rady  

   Ing. Ján Karman - člen rady 

   Mgr. Juraj Kríž - člen rady 

   Ing. Tomáš Mikus – členka rady 

   Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá - členka rady 

    Mgr. Ľubica Škorvaneková – členka rady 

   Mgr. Ivan Uhlár – člen rady 

 

Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ 

   Stanislav Fiala - miestny kontrolór 

   Bc. Miloslava Podmajerská – zástupkyňa prednostu 

   Ing. Peter Janičina - kancelária starostu 

   PhDr. Denisa Paulenová – odd. organizačných vecí 

   Mgr. Michaela Kochanská- odd. organizačných vecí 

   JUDr. Ľuboslav Vernarský – právnik 

   Mgr. Alžbeta Broszová – poverená vedením odd. NsM 

   Daniela Podolayová – vedúca bytového odd. 

   Oliver Kríž – predseda poslaneckého klubu 

---------- 

 

Rokovanie uviedol starosta Vladimír Bajan, privítal prítomných na rokovaní miestnej rady. 

 

Schválenie programu rokovania: 

Starosta stiahol z  programu rokovania: 

-  bod č. 3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program rokovania bol schválený. 

---------- 

 

Voľba overovateľa zápisnice:  Mgr. Juraj Kríž 

     Mgr. Ľubica Škorvaneková 
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Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31.8.2014.________________________________________________ 

 

 Prednosta uviedol materiál.  

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá - p. Vetrák poslal pripomienky prokurátora, čo s nimi, 

prednosta - nemá pravdu, budeme to riešiť, máme pripravenú odpoveď. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

 Záver: Uznesenie č. 25 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

    Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

     zobrať na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 28.2. 2015. 

---------- 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenie (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__________________  
 

Materiál uviedol starosta. 

Prizvaný k materiálu bol p. Lukáček, vedúci finančného oddelenia. 

 

Diskusia: 

starosta- 1. informoval, že sme požiadali Ministerstvo školstva SR o dotáciu na 

Vyšehradskú a Macharovu, možnosť voľného priestoru na Hrobákovej ulici, 

chýbajú peniaze, ako prebytočný je tiež priestor po pedagogickej knižnici - 

budeme riešiť po Veľkej noci, 

2. apeloval na poslancov MsZ ohľadom schvaľovania vzniku neštátnych 

zariadení napriek nášmu nesúhlasu – oberajú naše deti o finančné prostriedky, 

prednosta- v materiáloch do MZ bude informácia o Vyšehradskej ul. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 26 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Všeobecne záväzného  nariadenie (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.  

---------- 
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3. Návrh opatrenia na zvýšenie motivácie učiteľov v Petržalke. 

Program:  Naučiť lepšie, odmeniť viac.__________________ 

 

Materiál uviedol p. Radosa, zástupca starostu. 

 

Diskusia: 

p. Dolinay - ocenil, že tento materiál vznikol, je rád, že sa tu niečo rieši, po zapracovaní 

pripomienok školskej komisie odporúča schváliť, 

p. Uhlár - propagovať v Petržalských novinách, komunikácia s učiteľmi, zvýrazniť ten 

dátum od 1.4.2015-30.5.2015 

p. Radosa - bude propagácia aj v PN, aj sa pošlú e-maily na základné školy, atď. 

starosta- využijeme aj poradu riaditeľov škôl 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 27 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Program: „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ po zapracovaní pripomienok školskej komisie. 

---------- 

 

4. Zásady vybavovania petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Materiál uviedol starosta.  

 p. Podmajerská uviedla, že nie je veľa petícií ročne, došlo k zmene legislatívy, 

pripomienky od predsedov poslaneckých klubov nedostala. 

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá - žiada do § 5 ako bod. 1 doplniť:  po prijatí petícií sa zabezpečí zaslanie 

všetkých petícií poslancom, ide o informovanosť, 

p. Fiala - treba brať do úvahy nový zákon od 1.9.2015, 

starosta- našou ambíciou nie je nahradiť zákon, ale zúradovať petíciu, 

p. Fiala- rozumie všetkému 

starosta- požiadal p. Pätoprstú o písomnú pripomienku a dá sa v MZ za to hlasovať. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 28 
 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Zásady vybavovania petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

---------- 
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5. Mediálna rada 

Materiál uviedla p. Podmajerská - mediálna rada tu bola dlhé roky ako redakčná rada, 

17.2.2015 posielala predsedom poslaneckých klubov na pripomienkovanie, dostala od 

nich návrhy na členov mediálnej rady.  

p. Bučan povedal návrhy personálneho obsadenia Mediálnej rady: 

p. Farkašovská, p .Škorvaneková, p. J. Kríž, p. Vydra, p. Kaliňák z MÚ.  

 

Diskusia: 

J. Kríž - na klube bolo povedané, že Mediálna rada má mať reálny dosah na 

zabezpečenie mediálneho obstarávateľa, 

O. Kríž - na klube bola prednesená požiadavka na reálne kompetencie, dosah na 

vyváženosť spravodajstva, doplniť sankcie, 

p. Podmajerská - Mediálna rada je poradný orgán, 

p. Mikus - nech majú členovia Mediálnej rady dosah na fungovanie, kompetencie, 

verejné obstarávanie, aby vedela vypovedať zmluvu, doba limitovaná napr.1r., 

starosta - treba prísť s návrhom na kluby, do MZ bude ešte stretnutie, nevymýšľať text 

priamo na MZ, 

prednosta - pozor ide o obchodný vzťah, MR je poradný orgán, nie kontrolný. Starosta 

ako štatutár preberá zodpovednosť pri verejnom obstarávaní, 

zástupca p. Bučan - je pravda, že Mediálna rada pracovala všelijako, predložený Štatút 

MR je zásadný a silný, odporúča si ho naštudovať, MR má veľa silných 

kompetencií, vymenoval zásadné úlohy Mediálnej rady, obrovský posun, 

nediskutujme na MZ,  

starosta- neodkladajme to, nech Mediálna rada, môže pracovať, možnosti korekcie aj 

neskôr, 

p. Pätoprstá - podporila p. Kríža, musí to byť o objektívnosti, byť pri podpise zmluvy, 

prednosta - kto tlačí, nezabezpečuje obsah, 

p. Mikus - efektívna vynutiteľnosť si žiada prvok hrozby, chýbajú sankcie, 

p. Škorvaneková - PN sú o obsahu, proti tomu je tlač a distribúcia, nevie si predstaviť, 

že sa bude určovať čo tam má byť a čo tam nemá byť, 

p. Karman - za SIEŤ podal jediný konkrétny návrh, nech raz za 3 mesiace sa predloží 

správa na MZ - zobrať na vedomie, je to poradný orgán 

starosta- snaha bola, aby poslanci boli prítomní pri tvorbe obsahu médií, vyváženosť 

obsahu,  

p. Podmajerská - pripravili to spolu so Slov. syndikátom novinárov, upozornila na 

úlohy, neskĺznuť do politickej kontroly médií, 

starosta- ešte raz do klubov, otázka, či si myslia, že sa to dá do MZ, ak áno, nech to ide 

čo najskôr, pred MZ ešte stretnutie,  

p. Pätoprstá - nie je problém zaradiť to do MZ, 

p. Radosa - bude sa súťažiť, kto bude tlačiť a roznášať noviny, 

starosta - materiál sa posiela do MZ, 

starosta - do piatku 27.3.2015 prídu návrhy. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 29 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   
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a)  zriadiť  

Mediálnu radu ako stály poradný orgán starostu a miestneho zastupiteľstva, ktorý 

definuje a kontroluje strategické, tematické a koncepčné zameranie mediálnych 

formátov, ktorých realizáciu zabezpečuje mestská časť prostredníctvom zmluvných 

partnerov, 
 

b) schváliť  

Štatút Mediálnej rady 
 

c) zvoliť  

členov mediálnej rady : 

1. Ľudmila Farkašovská 

2. Juraj Kríž 

3. Ľubica Škorvaneková 

4. Jozef Vydra 

---------- 

 

6. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4632/1 na Mánesovom námestí   

pre Abdulhalima Mustafiho  

 

Materiál uviedol prednosta. 

Prizvaná k materiálu bola p. Broszová poverená vedením odd. NsM. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 30 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v  zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, časť parc. č. 4632/1 o výmere 10,50 m
2
, ostatné 

plochy, zapísaného na LV č. 1748, pre žiadateľa Abdulhalima Mustafiho, Furdekova 8, 

851 03 Bratislava, IČO: 45 970 556 na dobu určitú do 30.4.2020 za cenu 77,80 

€/m
2
/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 816,90 €. 

 Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie  stratí platnosť.  

---------- 

 

8. Návrh na prenájom časti pozemkov, časť parc. č. 2845/8 a časť parc. č. 2845/14 

pre ATM DEVELOPMENT, s.r.o. ___________________ 

Prednosta uviedol materiál. 

Prizvaná k materiálu bola p. Broszová poverená vedením odd. NsM. 

 

Diskusia: 
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p. Radosa - klub SIEŤ odporúča zvolať stretnutie, dohoda o podmienkach nájmu, 

o vyššej cene, 

starosta - túto podmienku treba dať do zmluvy, posunúť do MZ dovtedy rokovať o cene, 

prednosta - do MZ to bude s upravenou cenou, 

Mikus - vyjadril sa, že z materiálov nemá dostatok informácií, na ich klube bola 

výhrada, že je časté využívanie zmeny stavby pred dokončením, nie sú 

informácie o zmenách pri stavbe, 

Prednosta - ide o našu podmienku, budovanie parkovacích miest nad normu, 

p. Karman - do materiálu doplniť túto informáciu 

starosta - treba sa spojiť s odd. ÚKSP, ak sa nedohodnú do MZ to nepôjde. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 31 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v  zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemkov 

registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, časť parc. č. 2845/8 o výmere 547 m
2
, zastavané 

plochy a nádvoria a časť parc. č. 2845/14 o výmere 325 m
2
, zastavané plochy 

a nádvoria, spolu o výmere 872m 
2
, zapísaných na LV č. 2644, pre žiadateľa ATM 

DEVELOPMENT, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 43 869 726 na dobu 

určitú do 31.3.2020 za cenu 5,20 €/m
2
/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške  

4 534,40 €. 

 Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

9. Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 4704/42 pre Digital Park Einsteinova, a.s. 
 

Prednosta uviedol materiál. 

Prizvaná k materiálu bola p. Broszová poverená vedením odd. NsM. 

 

Diskusia: 

p. Bučan - je to kľúčový materiál MZ, tento materiál je výsledok kompromisu 

s obyvateľmi danej lokality, benefity, rozhodovať v záujme verejného 

záujmu, p. Vydra na komisii toto riešenie privítal, zmeniť dobu nájmu na 

určitú, daná lokalita si žiada parkovací dom, 

p. Pätoprstá - ide o riziko zmeny stavby pred dokončením, možnosť predaja, potom 

nebude na to dosah, upozornila na hlučnosť a svetelnú nepohodu, vzniesla 

požiadavku na zelenú strechu 

prednosta - ak nám odovzdá 100 miest, nemôžu to predať, bude to ošetrené 

starosta - MČ má vytipované priestory na výstavbu parkovacích domov, toto je jeden 

z nich, oddeliť verejný záujem od skupinového, je tam cca 120 psíčkárov, 

autá budú pribúdať, ide o najmenej konfliktný priestor, 

p. Radosa - materiál preberali na poslaneckom klube, boli úvahy o cene nájmu, 

v materiáli nie je uvedené, že sa počíta s odovzdávaním parkovacích miest 



 7 

do majetku MČ, investor už nemá kam ustúpiť, garážové domy budú skôr 

slúžiť pre nerezidentov, 

p. Mikus - na klube boli výhrady pre nedostatok informácií, nie je to zlý projekt,  

p. Dolinay- v materiáli chýba informácia o petíciách, zle zakreslený predmet nájmu 

v mapke, 

p. Uhlár- komisia SMM – otázka nájomného, víta večerné regulované nájomné, 

p. Jóna - zásadná informácia je o odovzdaní parkovacích miest do majetku MČ, čo sa 

týka stavby parkovacích domov, všade bude verejný odpor, toto môže byť 

ako testovacia príležitosť pre ich výstavbu, 

starosta - izolované parkovacie domy nemajú význam, 

p. Jóna - vyhodnotil to ako pozitívnu vec, 

prednosta – poukázal na potrebu jasných pravidiel parkovacej politiky – regulácia, 

p. Broszová – proti svetelnému smogu bude ochrana múrikom na streche, zelený 

trávnik, 

p. Pätoprstá - nesúhlasí v Európe sú iné riešenia, vytláčanie áut z obytnej zóny, postaviť 

zelené parkovisko, ľudia by si sami zaplatili parkovacie miesta za 1000 -

1500 € 

p. Radosa- vytesnenie áut – farizejský názor, je to nerealizovateľné, ak bojujeme proti 

autám, bojujeme proti sebe, poukázal na rozostavanú stavbu v Ovsišti – 

príklad rozhádaných obyvateľov, 

p. Bučan - absolútne nereálne, 1500 € na parkovacie miesto nedajú, dnes nedajú 

obyvatelia 10 € ani na opravu terasy, musíme sa k tomu vyjadriť, ide nielen 

o zamestnancov Digital parku, ale aj o obyvateľov, 

p. Mikus - pozor na prísľuby občanov, 

starosta - odporučil do uznesenia zmeniť dobu na 20 rokov, ostatných 5 podmienok 

zapracovať do materiálu.,  

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 2 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 32 
 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

    Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom novovytvoreného pozemku 

v zmysle GP č. 5-6/2014. v k.ú. Petržalka, parc. č. 4704/42 o výmere 3081 m
2
, 

zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV 1748, za účelom výstavby Parkovacieho 

domu na Röntgenovej v Bratislave-Petržalke, pre stavebníka - spoločnosť Digital Park 

Einsteinova, a.s., IČO: 36 292 338, na dobu určitú na 20 rokov od 1.5.2015 do 

30.4.2035 za cenu - počas doby výstavby 1,00 € za celý predmet nájmu, po kolaudácií 

stavby vo výške 6,00 €/ m
2
/rok, celkovo za 18.486,00 €/rok, za podmienky, že 100 

parkovacích miest bude slúžiť širokej verejnosti bezplatne a bez časového 

obmedzenia.  Nájomca je povinný požiadať o vydanie územného rozhodnutia do 18 

mesiacov od podpísania nájomnej zmluvy. 

 Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 
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10. Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4  

pre občianske združenie FC Petržalka akadémia  

 

Prednosta uviedol materiál. 

Prizvaná k materiálu bola p. Broszová poverená vedením odd. NsM. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

Záver: Uznesenie č. 33 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov – 3 šatní 

v trakte B3 o celkovej výmere 75,73 m
2
 v objekte Základnej školy Pankúchova 4,  

851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550, pre FC Petržalka akadémia, Pekárska 

11, 917 01 Trnava, IČO: 00 688 959, na dobu určitú od 1. 04. 2015 do 31. 03. 2020 za 

cenu 12,00 €/rok/šatňa, celkovo za 36,00 €/rok. 

 Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za 

poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 

 Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 30 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 

nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

--------- 

 

11. Návrh na prenájom nebytového priestoru na Rovniankovej 16, Bratislava  

pre Radoslavu Kepenešovú  

Prednosta uviedol materiál. 

Prizvaná k materiálu bola p. Broszová poverená vedením odd. NsM. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

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

Záver: Uznesenie č. 34 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom nebytového priestoru na 

Rovniankovej 16, Bratislava, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3298 pre žiadateľa 

Radoslavu Kepenešovú, Ambroseho 17, 851 02 Bratislava, IČO: 40 768 589 na dobu 

určitú do 31.10.2018 za cenu 3.055,63 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je  

77,26 m
2
. 
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Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

12. Žiadosť o odpustenie dlhu a zastavenie exekučných konaní za byt č. 2 

na Rovniankovej č. 5, Bratislava______________________________________ 

 

Rokovanie k predmetnému materiálu bolo prerušené do vypracovania stanoviska po 

stretnutí p. Radosu a právnej zástupkyne p. Jurčíkovej. 
---------- 

 

13. Analýza súčasného stavu a návrh ďalšieho smerovania Bytového podniku 

Petržalka, s.r.o. a návrh personálneho riešenia Bytového podniku Petržalka, s.r.o.   

 

Prednosta uviedol materiál. Návrh personálneho riešenia odvolať konateľa, vypísať 

výberové konanie, schválenie v máji 2015. 

  

Diskusia: 

p. Pätoprstá- opýtala sa, či bude odvolaný konateľ. 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 35 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

Analýzu súčasného stavu a návrh ďalšieho smerovania Bytového podniku Petržalka, 

s.r.o. a návrh personálneho riešenia Bytového podniku Petržalka, s.r.o.   

---------- 

 

14. Návrh na zvolanie 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka____________________________________________  

 

Starosta uviedol materiál. 

 

Diskusia: 

Starosta – z návrhu vypadávajú body pod č. 2, č. 5, č. 14, č. 21, 

p. Dolinay - opýtal sa na názvoslovnú komisiu 

prednosta – tá sa v MZ neschvaľovala, 

p. zástupca Bučan - v TOZ sú body, ktoré neboli na MR, ale je to prerokované 

a dohodnuté s poslaneckými klubmi 

p. Uhlár - opýtal sa, prečo nemá kópie zápisníc z komisie 

p. Paulenová – materiály sa dávajú do schránok, zápisnice z komisie neskôr, ak nejaký 

problém, alebo niečo chýba,  treba ísť na 1. posch. na odd. organizačných 

vecí 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
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Záver: Uznesenie č. 36 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje   s pripomienkami  

zvolanie 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

deň 31.3.2015 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

Záver: 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie Miestnej rady mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overovateľ zápisu:     _____________________________ 

      Mgr. Juraj Kríž 

  

 Overovateľ zápisu:   _____________________________ 

      Mgr. Ľubica Škorvaneková 

  

 Zapísala:    _____________________________ 

      Mgr. Michaela Kochanská 

 

 

 

 

 

 

 

       _______________________ 

              Vladimír Bajan 

        starosta 

 

  


