
 

  

 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 16. mimoriadneho zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 05.05.2017 

 

Prítomní:   Vladimír Bajan – starosta  

   Mgr. Ján Bučan – 1. zástupca starostu 

   Mgr., Ing. Michal Radosa – zástupca starostu 

   Mgr. Vladimír Dolinay – člen rady 

   Martin Jóna – člen rady 

   Ing. Ján Karman – člen rady 

   Mgr. Juraj Kríž – člen rady 

   Ing. Tomáš Mikus – člen rady 

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

   Mgr. Ivan Uhlár – člen rady 

Ospravedlnení: Mgr. Ivana Antošová – členka rady 

   Mgr. Ľubica Škorvaneková – členka rady 

Ďalej boli prítomní:  Stanislav Fiala – miestny kontrolór 

   Mgr. Miloslava Podmajerská – zástupkyňa prednostu 

   Ing. Peter Janičina – vedúci kancelárie starostu 

   PhDr. Denisa Paulenová – vedúca odd. organizačných vecí 

   Mgr. Michaela Kochanská – odd. organizačných vecí 

JUDr. Lenka Danko Rožánková – právne oddelenie 

      ---------- 

 

Začiatok rokovania: 09.05 hod 

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

Počet prítomných poslancov sa v miestnosti menil. 

 

Schválenie programu rokovania: 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program rokovania bol schválený. 

---------- 

 

Voľba overovateľov zápisnice:  Martin Jóna, 

     Ivan Uhlár 

Hlasovanie: prítomných 7, za 5, proti 0, zdržali sa 2 – overovatelia neboli schválení. 

 

O 9,15 hod. po príchode dvoch členov miestnej rady sa konalo opakované hlasovanie  

Návrh:  p. Dolinay 

  p. Karman 

Hlasovanie: prítomných 9, za 7, proti 0, zdržali sa 2 – overovatelia boli schválení. 

---------- 
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1. Pozastavenie výkonu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 299 z 25.4.2017 

 

Starosta podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

oznámil, že nepodpísal uznesenie č. 299/2017 z dôvodu jeho nevýhodnosti pre 

mestskú časť (nedostatok financií) ako aj to, že chce, aby konal vlastník objektu.    

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 
 

Hlasovanie: prítomných 7, za 5, proti 0, zdržali sa 2 – návrh nebol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 271 
 

     Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

neberie na vedomie  

pozastavenie výkonu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 299/2017 zo dňa  

25. apríla 2017.  

---------- 

 

2. Rôzne 
 

starosta - uviedol, že na pokračovanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 

16.5.2017 chce z časových dôvodov na rokovanie zaradiť materiál 

týkajúci sa schválenia ZŠ a ich požiadaviek na získanie finančných 

prostriedkov na vybavenie odborných učební, 

 - informoval o dianí na mestskom zastupiteľstve, primátor nepodpísal 7 

uznesení, 

p. Pätoprstá - opýtala sa, na možnosť vybudovania parku, v prípade postavenia 

divadla p. Ďurovčíkom, 

p. Bučan - ešte nemáme ani pozemok, 

starosta – odporúča nedávať investorovi podmienku vybudovať park. 

---------- 

 

Záver: 

Pán starosta  poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Koniec rokovania: 09.30 hod 

 

  Overovateľ zápisu:     _____________________________ 

      Mgr. Vladimír Dolinay 

  

  Overovateľ zápisu:   _____________________________ 

      Ing. Ján Karman 

  

  Zapísala:    _____________________________ 

      Mgr. Michaela Kochanská 

 

 

       _______________________ 

               Vladimír Bajan 

        starosta 


