Mestská časť Bratislava-Petržalka

Zápisnica
zo 24. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 22.05.2018
Prítomní:

Vladimír Bajan – starosta
Mgr. Ján Bučan – 1. zástupca starostu
Mgr., Ing. Michal Radosa – zástupca starostu
Mgr. Ivana Antošová – členka rady
Anna Dyttertová - členka rady
Mgr. Vladimír Dolinay- člen rady
JUDr., Mgr.Vladimír Gallo PhD.- člen rady
Ing. Ján Karman – člen rady
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá – členka rady
Mgr. Ivan Uhlár – člen rady
Ospravedlnený:
Ing. Pavel Šesták
Ďalej boli prítomní: Ing. Miroslav Štefánik – prednosta MÚ
Stanislav Fiala – miestny kontrolór
Ing. Peter Janičina – vedúci kancelárie starostu
PhDr. Denisa Paulenová – vedúca odd. organizačných vecí
Mgr. Michaela Kochanská – odd. organizačných vecí
Mgr. Martina Stríbrnská – právne oddelenie
Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd. nakladania s majetkom
Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného odd.
---------Začiatok rokovania: 9:10 hod.
Rokovanie uviedol starosta Vladimír Bajan, privítal prítomných na rokovaní miestnej rady.
Schválenie programu rokovania:
Zástupca starostu p. Radosu požiadal o doplnenie nového bodu č. 6 pod názvom:
Návrh na poskytnutie grantových dotácií v oblasti životného prostredia v zmysle VZN
č.7/2015 v znení VZN č. 7/2017.
Starosta z rokovania vypustil body č. 9 a 10 pozvánky - Návrh na prenájom
nebytového priestoru na Bulíkovej 27, Bratislava pre Martina Valentíka a Návrh na
predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Osuského 1, 1A pre spoločnosť V.O.K.
Slovensko s.r.o.
K tomuto bodu nebola žiadna diskusia.
Hlasovanie o programe rokovania:: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program
rokovania bol schválený.
----------

Voľba overovateľov zápisnice:

Anna Dyttertová,
Ivan Uhlár

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení.
---------1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 04. 2018
Prednosta uviedol materiál.
Diskusia:
p. Pätoprstá – poprosila do MZ doplniť sumy, za ktoré sa budú opravy v m.p. VPS
realizovať,
prednosta - celkové vyhodnotenie služby bude ako infomateriál predložený do MZ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 392
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
zobrať na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 04. 2018.
--------2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za
rok 2017
Prednosta uviedol materiál.
K materiálu bol prizvaný Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného odd.
Pán kontrolór sa vyjadril, že mal dostatok času na preštudovanie materiálu, že materiál
je v poriadku, jeho stanovisko je kladné a odporúča predložiť materiál a schváliť.
Diskusia:
p. Pätoprstá - opýtala sa, v akej výške je podiel dane na osobu v Petržalke?
Prednosta - pred dvoma rokmi to bolo cca 104 €,
p. Antošová - v MČ Lamač je podiel dane na osobu v sume cca 300 €,
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 393
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
A. schváliť
1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 bez
výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017
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- schodok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo
výške 1 221 167,96 €
- zostatok finančných operácií vo výške 2 736 315,09 €.
3. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 2 736 315,09 € znížený o schodok
bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 221 167,96 €
a o čiastku nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku
2017 vo výške 185 861,75 € do Rezervného fondu mestskej časti BratislavaPetržalka v sume 1 329 285,38 €.
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb
Petržalka k 31.12.2017 – vykázaný zisk vo výške 32 332,63 € ponechať
organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu .
B. p o t v r d i ť
1. použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti BratislavaPetržalka v roku 2017 podľa ich účelu
2. použitie návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok
2017 zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
---------3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018
Starosta uviedol materiál. Uviedol, že požiadavky poslancov boli mimo rámec
schváleného rozpočtu. Nemožno žiadať na priority, ktoré neboli schválené. Sú
ohrozené príjmy MČ – nejasný osud solidarity.
K materiálu bol prizvaný Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného odd.
Diskusia:
p. Pätoprstá - chcela vidieť rozpis požiadaviek z klubov. Presun zvyšných peňazí
z Nobelovho námestia na vnútroblok na Haanovej,
p. Bučan – požadoval do úpravy rozpočtu zapracovať peniaze z VZN o športe cca.
76 000 € na dotácie športových klubov/,
p. Radosa- financie na opravy terás v sume cca. 12 000 € a grantové dotácie
v oblasti ŽP v sume cca. 30 000 €,
prednosta- dofinancovanie 80 000 € na dotácie, na MZ sa povie odkiaľ,
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 2 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 394
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča s pripomienkami
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 nasledovne:
1. zvýšenie príjmových finančných operácií o 400 000 €
2. zvýšenie kapitálových výdavkov o 400 000 € z prostriedkov rezervného fondu.
---------
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4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií
pre veľké kluby v oblasti športu
Materiál uviedol pán Ján Bučan.
Diskusia:
p. Pätoprstá - uviedla, že zhoda je, aby to bolo tento rok, nech sa ešte raz preverí
vzorec na výpočet. Navrhla stiahnuť body, vytvoriť pracovnú skupinu,
prepracovať vzorec,
p. Bučan - reagoval na p. Pätoprstú, týka sa to 1364 detí ak sa to teraz neschváli,
deti nedostanú nič,
starosta - odporučil to schváliť, treba to vyskúšať,
p. Pätoprstá - prečo na futbal, hokej je náročnejší,
p. Radosa - výpočet je na základne platného VZN, teraz to meniť je nezmysel,
p. Dyttertová - je zaskočená, považuje to za zastavenie dotácií v tomto roku,
nevracať sa na začiatok odznova, venovalo sa tomu veľa pozorností na
komisiách,
p. Dolinay - veľká neproporcia medzi klubmi,
starosta - reagoval, že samotné kritériá si vymysleli poslanci, mali dôverovať
kolegom v komisiách,
p. Bučan - kluby na to čakajú, tak majú nastavené svoje rozpočty,
p. Pätoprstá - nesplnila sa ich požiadavka skúšobného prepočtu podľa roku 2016,
p. Bučan - objasnil funkciu koeficientu,
p. Uhlár - koeficient určite nemeniť teraz, pani poslankyňa chce niečo meniť
a nemá v rukách nič.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 3 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 395
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti
športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
---------5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN
č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu
Materiál uviedol pán Ján Bučan.
Diskusia:
p. Pätoprstá - opýtala sa, či je v tomto štádiu možné zmeniť sumy?
Starosta - odpovedal p. Pätoprstej, nie v žiadnom prípade, bolo by to rozpor s VZN, už
viac materiál nepredloží,
p. Pätoprstá - navrhla zmeniť sumy, napr. FC Petržalka znížiť na 60 000 €,
p. Dolinay - otvára sa VZN, je možné zmeniť niektoré kritériá,
p. Bučan - nevracajme sa na začiatok, kluby čakajú na tie peniaze,
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p. Karman - je za, držať sa schváleného VZN, aj keď nie je spokojný s číslami vo VZN,
starosta - ak chcú nejaké zmeny, tak na jeseň pre ďalšie obdobie, nech sa kluby
pripravia,
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 396
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
poskytnutie dotácií pre:
FC Petržalka, družstvo v sume 63 862,10 €
Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume 17 798,17 €
ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume 4 686,73 €
MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume 12 971,15 €
Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume 16 957,41 €
Gymnastické centrum, o.z. v sume 9 939,92 €
Športový klub polície Bratislava, o.z. v sume 16 087,91 €
Rekreačný beh, o.z. v sume 9 958,23 €
Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume 7 393,62 €.
---------Pán starosta Vladimír Bajan odišiel. Miestnu radu viedol pán zástupca starostu
Michal Radosa.
6. Návrh na poskytnutie grantových dotácií v oblasti životného prostredia
v zmysle VZN č.7/2015 v znení VZN č. 7/2017
Pán zástupca starostu Michal Radosa uviedol materiál.
Diskusia:
p. Antošová- vyjadrila sa, že podľa nej je 2 000 € pre OZ Presadíme veľa, je to
slabý projekt,
p. Radosa - reagoval, že na MZ sa dá hlasovať osobitne o každej žiadosti, doplnili
to ešte o výsadbu vzrastlých stromov,
prednosta - existuje tu možnosť dohody s investorom ohľadom výsadby,
p. Uhlár – otázka na projekt Mánes?
p. Radosa - schválená dotácia aj na terasy,
p. Antošová - ona by podporila len OZ Pankúchova a OZ MŠ Ševčenkova,
p. Karman - opýtal sa, ako je to vykryté v rozpočte?
p. Radosa - reagoval na pána Karmana, v rozpočte to nie je,
p. Pätoprstá - komisia ŽP si prešla každý jeden projekt, ku OZ Presadíme ju
presvedčil p. Gaži,
p. Dolinay - treba dôverovať komisii, poprosil nech sa projekty zavesia na web,
p. Antošová - opýtala sa, kto sa bude o búdku starať?
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 397
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
prerokovať
poskytnutie grantových dotácií v oblasti životného prostredia v celkovej výške
......... EUR na základe odporúčania Komisie životného prostredia nasledovne:
1. BDP – družstvo pre vlastníkov bytov a NP BD Gercenova 9, 11, 13 Bratislava
na projekt „Revitalizácia zelene závlahovým systémom, dosiatim trávy
a dosadením vhodnej nízkej zelene pri BD“ v sume .......... EUR,
2. Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o. pre vlastníkov bytov a NP v BD
Rusovská cesta 5, 7, 9 Bratislava na projekt „Revitalizácia záhonov pri BD na
Rusovskej ceste 5, 7, 9 v Bratislave-Petržalke“ v sume ............ EUR,
3. OZ Zeler na projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ v sume ............
EUR,
4. Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4, OZ na projekt „Ekoučebňa
v exteriéri“ v sume .............. EUR,
5. Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35, OZ na projekt „Revitalizácia
areálu MŠ Ševčenkova 35, Bratislava - ihrisko a pieskoviská“ v sume ..............
EUR,
6. HB FOND s.r.o. pre vlastníkov bytov a NPBD Zadunajská cesta 6/A Bratislava
na projekt „Komunitná záhradka a trávnik s kvetinovým záhonom a popínavým
porastom plota na Zadunajskej ceste 6/A“ v sume ........... EUR,
7. MÁNES – spoločenstvo vlastníkov, Mánesovo námestie 1-2, Bratislava na
projekt „Osadenie kvetináčov a mobiliáru na terase Mánesovo námestie 1-2,
Bratislava“ v sume ......... EUR,
8. OZ Presadíme (PO) na projekt „Marsilius – zastávka č. 4, výsadba zelene
a edukačného a estetického prvku (knižná a vtáčia búdka – hmyzí hotel) Miesto:
Hrobákova 9, ihrisko a okolie
“ v sume ............. EUR,
9. OZ Petržalské ihriská na projekt „Lúka Žehrianska – športovo-rekreačnoedukačné miesto“ v sume .......... EUR.
--------7. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva
garážových státí na Gercenovej 8G, 851 01 Bratislava
Prednosta uviedol materiál.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd. nakladania
s majetkom.
Diskusia:
p. Pätoprstá - ich klub sa nevedel zhodnúť, zdá sa im to vysoká cena, bude to
prebiehať formou aukcie?
Prednosta - cena zo zákona nemôže byť nižšia ako znalecký posudok,
p. Karman - reagoval na p. Pätoprstú, protirečil jej, jemu sa zdá cena naopak nízka,
p. Uhlár - on osobne predal garážové státie za 15 000 €,
prednosta - vyhrá ten, kto ponúkne najviac, pod cenu nejdeme.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 398
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
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schváliť
podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na
uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva garážových státí za podmienok
uvedených v obchodnej verejnej súťaži za cenu minimálne 10 700,00 € za
1 garážové státie.
---------8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v PDI na Šustekovej 35
pre ENERGOCORP, s.r.o.
Prednosta uviedol materiál.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd. nakladania
s majetkom.
K tomuto bodu nebola žiadna diskusia.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 399
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 prenájom nebytových priestorov reštauračné priestory o výmere 126,8 m2, skladové, kancelárske a sociálne priestory
o výmere 62,50 m2, letná terasa o výmere 140 m2 – spolu o výmere 329,3 m2
v Pavilóne detských ihrísk na Šustekovej 35, 851 04 Bratislava, na pozemku
registra „C“ KN, parc.č.5462, zapísaný na LV 1748 v k. ú. Petržalka pre
ENERGOCORP, s.r.o., Šustekova 35, 851 04 Bratislava, IČO: 31 338 607, za
účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia na dobu určitú od 01.08.2018 do
31.07.2023 za cenu 15 076,52 €/rok bez DPH
Zmluva o nájme objektu 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.
----------

9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru objektu ŠH Prokofievova
pre Romana Šuláka
Prednosta uviedol materiál.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd.
s majetkom.

nakladania

Diskusia:
p. Uhlár - navrhol zmenu uznesenia podľa komisie SMM: povinnosť súčinnosti,
plus 2 mesačná výpovedná lehota,
p. Radosa - súhlasí s tým, ukončiť zmluvu s výpovednou lehotou,
p. Broszová - dala na zváženie dobu určitú + 2 mesačnú výpovednú lehotu,
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p. Pätoprstá - poprosila nech dostanú poslanci nejakú informáciu, zoznam o našich
objektoch určených na šport,
p. Karman - radšej doba neurčitá a výpovedná lehota.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 400
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. SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predĺženie prenájmu
objektu ŠH Prokofievova, postaveného na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3425,
súpisné číslo 998, zapísaného na LV č. 1748, pre žiadateľa Romana Šuláka a
manželku, Tupolevova 14, 851 01 Bratislava za účelom ďalšieho prevádzkovania
športovej haly na dobu neurčitú, za cenu 3 836,00 € ročne.
Zmluva o nájme objektu 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.
----------

10. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8 pre Futbalový
klub Scorpions Bratislava o.z.
Prednosta uviedol materiál.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd. nakladania
s majetkom.
K tomuto bodu nebola žiadna diskusia.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 401
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku parc. č. 4685 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4050 m2 v k.ú. Petržalka, pre Futbalový klub
Scorpions, Bratislava o.z., Hrobákova 10, 851 02 Bratislava, IČO: 42 256 895 za
účelom tréningového procesu a futbalových zápasov mládežníckeho futbalového
klubu na dobu určitú od 01.05.2018 do 30.04.2023 za cenu 0,10 €/m2/rok celkovo
za 405,00 €/rok.
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorým sa mení doba nájmu
bude podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
V prípade, že dodatok k zmluve v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto
uznesenie stratí platnosť.
----------
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11. Návrh na dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 4373/7, k.ú. Petržalka pre
spoločnosť Regent and Co, spol. s r. o., v zastúpení spoločnosti PETRING, s. r. o.
Prednosta uviedol materiál.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd. nakladania s majetkom.
Diskusia:
p. Uhlár - komisia SMMP nesúhlasila s predajom, jednak už žiadateľ má časť tohto
pozemku a z projektu vidno, že nemá záujem ho začleniť do pozemku, kde je
plánovaný parkovací dom. Ak by sa pozemok, ktorý má v nájme začlenil do
projektu, bol by parkovací dom väčší. Z materiálu vyplýva, že nemá ísť len o
parkovací dom, ale aj obchodné priestory, čo je v rozpore s tým ako nám bol
pozemok zverený. Je potom možné, že parkovací dom by slúžil len ako
parkovisko pre obchodné priestory. Podobné žiadosti sme tu mali s tým, že je
tu riziko vyblokovania pozemku na 20-30 rokov za 1,-€/rok. Ak má niekto
niečo vybudovať (verejne) v nejakom čase, musí byť nútený to spraviť a je to
možné docieliť len vysokým nájmom do skolaudovania stavby. V opačnom
prípade získa nájom na 30 rokov za 30 ,-€ nepostaví nič a MČ a mesto budú
vazalom toho vzťahu,
prednosta - čo bude ďalej,
p. Pätoprstá - klub to nepodporí, môže sa to však posunúť do MZ,
p. Radosa - prerušiť a dopracovať materiál,
prednosta - treba si povedať podmienky, nech teraz povedia svoje stanovisko,
p. Pätoprstá – nedať mu pozemok za 1 €, neoveril si svoj projekt, potreba dopracovať.
Hlasovanie o prerušení rokovania tohto bodu: za 5, proti 0, zdržali sa 4 – návrh nebol
prijatý.
Hlasovanie o postúpení do MZ: za 2, proti 0, zdržali sa 7 – návrh nebol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 402
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
neodporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváli ť
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 pozemku registra
„C“ KN k.ú. Petržalka, parc. č. 4373/7 – zastavaná plocha a nádvorie, LV
č. 1748, o výmere 2449 m2 za cenu 1,00 € /m2/ ročne, čo celkovo predstavuje ročné
nájomné vo výške 2 449,00 €, pre spoločnosť Regent and Co, spol. s r. o., Vlastenecké
nám. 3, 851 01 Bratislava, IČO: 35 688 548, v zastúpení PETRING, s.r.o., Nám.
hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava, IČO: 35 914 173 za účelom výstavby parkovacieho
domu a auto umyvárne so službami na Rusovskej ceste v Bratislave, na dobu 20 rokov.
----------

12. Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Materiál uviedol pán Fiala, miestny kontrolór.
Diskusia:
p. Radosa - uviedol, že preberanie ustanovení zo zákona sa dá riešiť v preambule,
p. Uhlár - opýtal sa, či boli zrušené pravidlá minulý rok?
Prednosta - reagoval na pána Uhlára, že nie.
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Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 403
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváli ť
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti BratislavaPetržalka
----------

13. Návrh na zvolanie 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Pán Radosa uviedol materiál. Doplniť do MZ ako bod č. 7. Návrh na poskytnutie
grantových dotácií v oblasti životného prostredia v zmysle VZN č.7/2015 v znení VZN č.
7/2017
Diskusia:
p. Uhlár - opýtal sa, či bude informácia o plavárni na MZ?
Prednosta - reagoval na p. Uhlára, áno bude informácia o plavárni,
p. Pätoprstá- infomateriál ohľadne UFO a PN, návrh pána Vydru odvolať p. Mikusa
z komisie,
p. Radosa - opýtal sa prednostu ako s odmeňovaním poslancov,
prednosta - boli vyzvaní predsedovia, treba doplniť pracovnú skupinu, odmeny budú
vyplácané do vyčerpania limitu.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.

Záver: Uznesenie č. 404
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje s pripomienkami
zvolanie 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka na deň 29. 05. 2018 podľa predloženého návrhu.
---------14. Rôzne
p. Pätoprstá - dve komisie riešili parkovací dom na ul. Furdekova - Lachova –
doteraz stavebník nič nedodal, je to mestsky pozemok, kde je prechod
cez pešiu zónu, záber je 60 parkovacích miest, ponúka iba 14 miest,
obyvatelia sú proti,
p. Bučan - býva na Lachovej ulici, nezmizne 60 miest, 14 platí. Mesto vydalo
záväzné stanovisko, pešia zóna neexistuje – mal to byť chodník, no
parkuje sa tam na divoko,
prednosta - reagoval, že podmienky si treba stanoviť vopred, povedať, či sme proti
garážového domu, alebo len treba zmeniť podmienky,
p. Radosa - netreba dať na pocity, treba rozhodovať na základe faktov, ak je to len
otázka vstupu, rokovať, možnosť finančných postihov,
p. Dolinay - spoločnosť Global Plus – voľné kapacity, je záujem o prenájom
priestorov pre ZŠ Felix, no viaže ju zmluva s MČ, potrebuje súhlas MČ,
v akom je to štádiu?
prednosta - reagoval, že súhlas je pripravený,
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p. Pätoprstá – pri garážovom dome zvážiť možnosť presunu zastávky MHD,
p. Gallo - pomôcť podnikateľovi, pomôže sa aj obyvateľom.
Záver:
Pán Radosa zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Koniec rokovania: 11:05 hod.

Overovateľ zápisu:

_____________________________
Anna Dyttertová

Overovateľ zápisu:

_____________________________
Mgr. Ivan Uhlár

Zapísala:

_____________________________
Mgr. Michaela Kochanská

_______________________
Vladimír Bajan
starosta
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