
        BYTOVÉ DRUŽSTVO Petržalka, družstvo  

           Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5  
 

 

 
 
 
 
 

Výpis z uznesení 
 

prijatých na rokovaní Zhromaždenia delegátov BD Petržalka, ktoré sa konalo 
dňa 27. apríla 2019 v Bratislave 

 
 
 
 

Por. č. 
 
Text uznesenia 
 

1/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje predložený návrh na skrutátorov. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 1 s výsledkami: 
Za: 146, proti: 0, zdržal sa: 0 – uznesenie bolo prijaté. 

2/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje predložený návrh na členov návrhovej komisie. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 2 s výsledkami: 
Za: 154, proti: 0, zdržal sa: 1 – uznesenie bolo prijaté. 

3/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje predložený návrh na členov mandátovej komisie. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 3 s výsledkami: 
Za: 151, proti: 0, zdržal sa: 0 – uznesenie bolo prijaté. 

4/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje predložený návrh na overovateľov zápisnice. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 4 s výsledkami: 
Za: 144, proti: 1, zdržal sa: 1 – uznesenie bolo prijaté. 

5/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje technicko-organizačné podmienky rokovania: 
 časový limit každého bodu 30 minút s možnosťou predĺženia 2-krát 

po 15 minút na základe hlasovania, 
 trvanie diskusného príspevku 3 minúty a 1-krát k prerokovávanému 

bodu, trvanie technickej pripomienky 1 minúta a 1-krát k prerokovanému 
bodu, 

 na skončenie časového limitu k bodu upozorní hlavný skrutátor 
spravidla 10 minút vopred, 

 hlasovať sa bude systémom: za, proti, zdržal sa, bez prezentácie, 
 hlasovať sa bude najprv o pozmeňujúcich návrhoch k textu uznesení 

navrhovaných v materiáloch na rokovanie ZD a potom o pôvodných 
návrhoch k prerokovávaným bodom v poradí ako sú uvedené 
v materiáloch, 
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 hlasovať sa bude len o tých návrhoch na uznesenia, ktoré boli 
predložené NK písomne a boli prezentované v diskusii, 

 počas hlasovania nie je možné podávať ďalšie návrhy, 
 pri opustení rokovacej miestnosti si delegát zoberie delegačný lístok 

a pri každom vstupe do rokovacej miestnosti sa delegát prezentuje 
delegačným lístkom. 

O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 5 s výsledkami: 
Za: 143, proti: 0, zdržal sa: 1 – uznesenie bolo prijaté. 

6/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka súhlasí, aby sa odborní a vedúci zamestnanci BD Petržalka, 
audítorka Ing. Janka Tuschlová a externý právny poradca JUDr. Jozef 
Boledovič mohli zúčastniť na rokovaní ZD a odpovedať na otázky.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 6 s výsledkami: 
Za: 153, proti: 0, zdržal sa: 1 – uznesenie bolo prijaté. 

7/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje program rokovania ZD tak, ako bol uvedený 
v Materiáli na rokovanie ZD BD Petržalka.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 7 s výsledkami: 
Za: 153, proti: 0, zdržal sa: 0 – uznesenie bolo prijaté. 

8/19 ZD BD Petržalka schvaľuje predĺženie diskusie k prerokovávanému bodu  
programu.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 8 s výsledkami: 
Za: 111, proti: 17, zdržal sa: 15 – uznesenie bolo prijaté. 

9/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje materiál „Informácia o činnosti PD BD Petržalka 
v roku 2018“.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 11 s výsledkami: 
Za: 141, proti: 1, zdržal sa: 8 – uznesenie bolo prijaté. 

10/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje materiál „Informácia o plnení platných uznesení 
ZD BD Petržalka prijatých v rokoch 2006 až 2017 v roku 2018 a vyraďuje 
z evidencie uznesenia uvedené v tomto materiáli pod bodmi č. 3, 7, 8, 10 
a 11“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 12 s výsledkami: 
Za: 144, proti: 0, zdržal sa: 5 – uznesenie bolo prijaté. 

11/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, ktoré 
sa skončilo 31. 12. 2018 a výročnú správu za rok 2018. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 13 s výsledkami: 
Za: 143, proti: 1, zdržal sa: 7 – uznesenie bolo prijaté. 

12/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje zisk za účtovné obdobie, ktoré sa skončilo 
31. 12. 2018 vo výške 1 227,54 €, prideliť do sociálneho fondu. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 14 s výsledkami: 
Za: 135, proti: 0, zdržal sa: 7 – uznesenie bolo prijaté. 

13/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje vyplatiť členom PD BD Petržalka odmeny za rok 
2018 v zmysle „Zásad poskytovania odmien členom orgánov 
a funkcionárom Bytového družstva Petržalka“ schválených ZD BD Petržalka 
dňa 14. 4. 2012 v celkovej výške 9 450,00 €. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 15 s výsledkami: 
Za: 152, proti: 0, zdržal sa: 1 – uznesenie bolo prijaté. 
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14/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka berie na vedomie materiál „Informácia o bytových 
domoch v správe Bytového družstva Petržalka za rok 2018“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 16 s výsledkami: 
Za: 155, proti: 0, zdržal sa: 1 – uznesenie bolo prijaté 

15/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje „Rozpočet BD Petržalka na rok 2019“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 17 s výsledkami: 
Za: 152, proti: 0, zdržal sa: 1 – uznesenie bolo prijaté. 

16/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie KK BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje materiál „Správa o činnosti Kontrolnej komisie 
BD Petržalka v roku 2018“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 18 s výsledkami: 
Za: 121, proti: 0, zdržal sa: 5 – uznesenie bolo prijaté. 

17/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie KK BD Petržalka 
ZD BD Petržalka schvaľuje vyplatenie odmeny Kontrolnej komisii BD 
Petržalka za rok 2018 v zmysle „Zásad poskytovania odmien členom 
orgánov a funkcionárom Bytového družstva Petržalka“ schválených 
dňa 14. 4. 2012 vo výške 8.750,- EUR. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 19 s výsledkami: 
Za: 130, proti: 0, zdržal sa: 5 – uznesenie bolo prijaté. 

18/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka potvrdzuje uznesenie Predstavenstva BD Petržalka 
č. 42/03/18 zo dňa 5. 3. 2018 o vylúčení manželov Mgr. Jána Maca 
a RNDr. Eugénie Macovej z členstva v BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 20 s výsledkami: 
Za: 99, proti: 2, zdržal sa: 41 – uznesenie bolo prijaté. 

19/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka potvrdzuje uznesenie Predstavenstva BD Petržalka 
č. 62/03/18 zo dňa 27. 3. 2018 o vylúčení Ing. Pavla Repčíka z členstva 
v BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 21 s výsledkami: 
Za: 100, proti: 1, zdržal sa: 42 – uznesenie bolo prijaté. 

20/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka potvrdzuje uznesenie Predstavenstva BD Petržalka 
č. 70/04/18 zo dňa 24. 4. 2018 o vylúčení Ing. Dariny Adlenovej z členstva 
v BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 22 s výsledkami: 
Za: 102, proti: 2, zdržal sa: 43 – uznesenie bolo prijaté. 

21/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka potvrdzuje uznesenie Predstavenstva BD Petržalka 
č. 161/10/18 zo dňa 16. 10. 2018 o vylúčení Ing. Žanety Kočanovej z 
členstva v BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 23 s výsledkami: 
Za: 90, proti: 10, zdržal sa: 47 – uznesenie bolo prijaté. 

22/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka potvrdzuje uznesenie Predstavenstva BD Petržalka 
č. 162/10/18 zo dňa 16. 10. 2018 o vylúčení p. Vandy Čepčekovej z členstva 
v BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 24 s výsledkami: 
Za: 106, proti: 1, zdržal sa: 37 – uznesenie bolo prijaté. 
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23/19 Predkladateľ návrhu na uznesenie Predstavenstvo BD Petržalka 
ZD BD Petržalka potvrdzuje uznesenie Predstavenstva BD Petržalka 
č. 201/12/18 zo dňa 12. 12. 2018 o vylúčení p. Marty Gombašanovej 
z členstva v BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 25 s výsledkami: 
Za: 103 proti: 0, zdržal sa: 40 – uznesenie bolo prijaté. 

 
 
 
 
 
 
 

Zapísala:            
 
Mgr. Jaroslava Greňová   ––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
Ing. Ján Gajdoš     ––––––––––––––––––––– 
 
 
   
Anna Koričová      ––––––––––––––––––––– 
 
   
 
Jana Egyedová      ––––––––––––––––––––– 
 


