
         BYTOVÉ DRUŽSTVO Petržalka, družstvo  

B         Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 
 
 

z rokovania Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Petržalka,  
ktoré sa konalo dňa 19. marca 2005  

v kongresovej sále Kongresového centra GASTROPOL spoločnosti 
TECHNOPOL SERVIS, a.s. na Kutlíkovej ulici č. 17 v Bratislave 

 
 
Prítomní: podľa priložených prezenčných listín 
 
Program: 

1. Otvorenie rokovania, voľba skrutátorov, mandátnej a návrhovej 
komisie, overovateľov zápisnice a schválenie programu 

2. Činnosť a hospodárenie BD Petržalka za rok 2004 
3. Návrh rozpočtu BD Petržalka na rok 2005 
4. Správa o tvorbe a čerpaní fondov BD Petržalka 
5. Správa Kontrolnej komisie BD Petržalka 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
 

 

K bodu 1 programu 
Otvorenie rokovania, voľba skrutátorov, mandátnej a návrhovej komisie, 
overovateľov zápisnice a schválenie programu. 
 

Predstavenstvo Bytového družstva Petržalka (ďalej len PD) zvolalo dnešné 
rokovanie Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Petržalka (ďalej len ZD) podľa 
čl. 11 Stanov Bytového družstva Petržalka (ďalej len BD Petržalka) a čl. 2 bodu 1 
písm. a) Rokovacieho poriadku BD Petržalka dňa 17. 2. 2005 uzn. PD č. 74/02/05. 

Podľa čl. 2 bodu 2 písm. a) Rokovacieho poriadku BD Petržalka o 9.30 hod. otvoril 
a viedol Ing. Juraj Plechlo predseda BD Petržalka. Privítal prítomných a oznámil, že 
z 317 riadne zvolených delegátov BD Petržalka je prítomných 239 delegátov, čo je 
75,4 % a ZD je schopné uznášať sa.  
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Ing. Plechlo predložil návrh PD na skrutátorov, členov mandátovej a návrhovej 
komisie a overovateľov zápisnice. 
 
1. Skrutátori 
Návrh PD na skrutátorov: 
 Ing. Jozef Fabian, CSc., hlavný skrutátor – S 0725 
 Anna Siváková 
 Ingrid Gáliková 
 Tatiana Janošková 
 Magdaléna Miklášová 
Delegáti návrhy na skrutátorov nepredložili. 
 

Uznesenie č. 1/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje predložený návrh na skrutátorov. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 1 s výsledkami: 

Za: 221, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 15, (224) – skrutátori boli zvolení. 
 
2. Návrhová komisia (ďalej len NK) 
Návrh PD na členku NK: 
 Ing. Ildikó Zoradová – S 0804 
Návrh delegátov na členov NK: 
 Ing. Marián Adamec – S 0323 
 Mgr. Marián Balucha – S 0309 
 

Uznesenie č. 2/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje predložený návrh na členov návrhovej komisie. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 2 s výsledkami: 

Za: 227, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 7, (232) – NK bola zvolená 
 
3. Mandátová komisia (ďalej len MK) 
Návrh PD na člena MK: 
 Jozef Páleš – S 0840 
 Viera Zálešáková – S 0778 
Návrh delegátov na členov MK: 
 Ing. Ľubomír Radúch – S 0716 
 

Uznesenie č. 3/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje predložený návrh na členov mandátovej komisie. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 3 s výsledkami: 

Za: 229, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 6, (233) – MK bola zvolená 
 
4. Overovatelia zápisnice 
Návrh PD na overovateľa zápisnice: 
 Tibor Szarka – S 0604 
 Judita Ballányová –  S 0732 
Návrh delegátov na overovateľa zápisnice: 
 Ing. Jozef Vydra – S 0786 
 
 



Zápisnica z rokovania  Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Petržalka, ktoré sa konalo dňa 19. marca 2005  strana 3 

Uznesenie č. 4/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje predložený návrh na overovateľov zápisnice. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 4 s výsledkami: 

Za: 235, proti: 1, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 8, (240) – overovatelia boli zvolení 
 
Ing. Plechlo oznámil, že podľa čl. 3 bodu 1 Rokovacieho poriadku BD Petržalka bola 
na základe uznesenia PD poverená zapisovateľkou p. Jaroslava Greňová 
samostatná odborná referentka referátu samospráv a požiadal členov komisií, aby 
zaujali v rokovacej sále určené miesta. MK požiadal, aby príchody a odchody 
delegátov počas rokovania zaznačovala na delegačných lístkoch a priebežne počas 
rokovania informovala o zmenách v počte prítomných delegátov. 
 

Podľa uzn. ZD č. 12/02 zo dňa 23. 3. 2002 a uzn. 8/03 zo dňa 29. 3. 2003 predložil 
Ing. Plechlo návrh PD na technicko-organizačné podmienky rokovania ZD. 
 

Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka schvaľuje technicko-organizačné podmienky rokovania 
nasledovne: 

 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 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. 

 
Mgr. Marián Balucha – S 0309 – predložil návrh, aby bolo hlasované len o tých 
uzneseniach, ktoré boli predložené písomne a prezentované v diskusii. Predložený 
návrh PD bol doplnený o uvedený návrh delegáta. 
 

Uznesenie č. 5/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje technicko-organizačné podmienky rokovania 
nasledovne: 

 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 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, 
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 hlasovať len o tých návrhoch na uznesenia, ktoré boli predložené NK 
písomne a boli prezentované v diskusii. 

O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 5 s výsledkami: 

Za: 226, proti: 0, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 6, (233) – uznesenie bolo prijaté  
   
Ing. Plechlo predložil návrh PD na program rokovania tak, ako bol uvedený 
v pozvánke na rokovanie ZD. Návrhy na doplnenie programu rokovania ZD predložili 
delegáti: 

Ing. Anna Kovárová – S 0634 – ústne požiadala zaprotokolovať žiadosť o zmenu 
programu. Bod č. 5 Zmluva o výkone správy a bod č. 6 Zmena stanov a Rokovacieho 
poriadku BD Petržalka vylúčiť z programu rokovania. 
Ing. Jozef Vydra – S 0786 – navrhuje vyňať z rokovania ZD bod č. 5 a bod č. 6 
programu. 
Ing. Volentiér – S 0801 – navrhuje vylúčiť z rokovania ZD bod č. 5 a bod č. 6 resp. 
ich presunúť za bod č. 1 programu a ostatné body prečísľovať. 
Ing. Vydra za kontrolnú komisiu (ďalej len KK) – navrhuje vylúčiť z rokovania ZD 
body programu č. 5 a č. 6 a zaväzuje PD BD vytvoriť pracovnú skupinu z delegátov 
ZD, orgánov BD Petržalka a v súčinnosti s právnymi expertmi zapracovať novelu 
zákona č. 182/1993 Z. z. na podmienky BD Petržalka.  
 
Ing. Plechlo požiadal NK, aby predniesla návrhy na uznesenia k programu rokovania, 
ktoré jej boli doručené. 
 

Uznesenie č. 6/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje program rokovania ZD s vylúčením bodu č. 5 
a bodu č. 6 programu 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 6 s výsledkami: 

Za: 178, proti: 16, zdržalo sa: 41, nehlasovalo: 4, (235) – uznesenie bolo prijaté 
 
Mgr. Balucha člen NK konštatoval, že týmto sa ďalšie dva návrhy stávajú 
bezpredmetnými a zároveň predložil návrh KK o vylúčení bodu č. 5 a bodu č. 6 
programu rokovania ZD a následne vytvorenie pracovnej skupiny na posúdenie 
a zapracovanie novely zákona č. 182/1993 Z. z. na podmienky BD Petržalka. 
  
Ing. Kordík – S 0320 – upozornil, že návrh KK problém nerieši, iba oddiali jeho 
riešenie. 
Ing. Kovárová – S 0634 – ústne požiadala zaprotokolovať poznámku na 
nedostatočnú informovanosť členov BD Petržalka k uvedeným bodom programu 
a súhlasí s návrhom KK.  
Za KK sa k materiálu vyjadril p. Liška, ktorý upozornil na dôsledky nedostatočnej 
prípravy materiálu. 
 
Ing. Plechlo skonštatoval, že materiály boli pripravené riadne a kvalifikovane. 
Poďakoval prítomným za predložené návrhy a ukončil rokovanie k bodu č. 1 
programu. 
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K bodu 2 programu 
Činnosť a hospodárenie BD Petržalka za rok 2004 
 
Ing. Plechlo na úvod bodu 2 programu oboznámil prítomných s obsahom 
prerokovávaného materiálu č. 1 „Činnosť a hospodárenie BD Petržalka za rok 
2004“, ktorý pozostával zo šiestich častí: 
 
1.1.    Informácia o činnosti PD BD Petržalka v roku 2004 
1.2. Informácia o plnení platných uznesení ZD BD Petržalka prijatých v rokoch 

1994 až 2003 v roku 2004 
1.3. Informácie o BD Petržalka za rok 2004 
1.4. Prehľad o hospodárení BD Petržalka za rok 2004 s návrhom na rozdelenie 

zisku s komentárom 
1.5. Výročná správa BD Petržalka za rok 2004 
1.6. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2004 
a potom otvoril diskusiu k jednotlivým častiam materiálu. 
 
V diskusii k časti materiálu 1.1. „Informácia o činnosti PD BD Petržalka v roku 2004“ 
vystúpili delegáti s otázkami, na ktoré im odpovedal Ing. Plechlo a zodpovední vedúci 
zamestnanci BD Petržalka. Počas diskusie dvaja delegáti požiadali 
o zaprotokolovanie námietky resp. diskusného príspevku: 
 
Ing. Volentiér – S 0801 – ústne dal verejný podnet KK na prešetrenie uznesenia č. 
10/04, ktoré je podľa jeho vyjadrenia zavádzajúce. Zároveň požiadal zaprotokolovať 
otázku, z akého dôvodu do dnešného dňa nie je zosúladená novelizácia zákona 
182/1993 Z. z. s činnosťou BD Petržalka, zmyslom ktorej mali byť založené 
samostatné účty v banke a prevedené finančné prostriedky fondov opráv na tieto 
účty v bankách.  

Ing. Plechlo k prvému diskusnému príspevku uviedol, že materiál bol prerokovaný na 
škodovej komisii a posúdený externým právnikom. Na tomto základe bola 
vypracovaná žaloba. 
K druhej časti diskusného príspevku uviedol, že BD Petržalka koná na základe 
usmernenia Ministerstva financií SR, ktoré sa vyjadrilo k návrhu zákona a jasne 
stanovuje, akým spôsobom je potrebné viesť samostatné účty v súlade s novelou 
zákona, ktoré nenamietal ani SZBD. V prípade, že niektorá samospráva má záujem 
o zriadenie samostatného účtu v banke, môže jej BD Petržalka vyhovieť za 
podmienok, že náklady s tým spojené bude hradiť samospráva. 
 
Po uplynutí 30 minút od začiatku diskusie predložil Ing. Plechlo návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 7/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje predĺženie diskusie k prerokovávanému bodu 1.1. 
o 15 minút. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 7 s výsledkami: 

Za: 164, proti: 28, zdržalo sa: 22, nehlasovalo: 25,(214) – uznesenie bolo prijaté  
 
Ing. Radúch člen MK oznámil, že o 10.30 hod. bolo prítomných 249 právoplatne 
zvolených delegátov t. j. 78,5 %.  
 
Diskusia pokračovala, tak ako prebiehala počas predchádzajúcich minút.  
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Jojárt – S 0809 – ústne požiadal o zaprotokolovanie odpovede Ing. Plechla k otázke 
samostatného účtovníctva, vlastných účtov za každý bytový dom. Otázka znela, či sa 
Ing. Plechlo riadi výkladom zákona SZBD alebo zákonom samotným. 

Ing. Plechlo citoval stanovisko ministerstva financií, ako tvorcu zákona a jeho novely 
a uviedol, že výklad SZBD je totožný so stanoviskom ministerstva financií. Zároveň 
uviedol, že je možné zriadiť samostatné účty v banke pre každý bytový dom základe 
požiadavky vlastníkov bytov s tým, že náklady za vedenie týchto účtov v banke 
uhradia príslušní vlastníci v dome. 
 
Ing. Plechlo ukončil diskusiu k časti materiálu 1.1. a požiadal NK, aby predniesla 
všetky návrhy na uznesenia, ktoré jej boli k tejto časti materiálu doručené. 
  

Uznesenie č. 8/05 
ZD BD Petržalka zaväzuje PD BD Petržalka, aby v prípade uznesenia č. 16/04 
urýchlilo doriešenie tejto úlohy v čo najkratšom čase a hospodárne tak, aby 
úspornosť riešenia nebola na úkor kvality. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 8 s výsledkami: 

Za: 196, proti: 0, zdržalo sa: 25, nehlasovalo: 28, (221) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 9/05 
ZD BD Petržalka poveruje PD BD Petržalka ďalej konať vo veci uznesenia 
č. 19/04 v záujme jej urýchleného doriešenia. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 9 s výsledkami: 

Za: 221, proti: 0, zdržalo sa: 8, nehlasovalo: 20, (229) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 10/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje materiál č. 1.1. „Informácia o činnosti PD BD 
Petržalka v roku 2004“.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 10 s výsledkami: 

Za: 211, proti: 6, zdržalo sa: 16, nehlasovalo: 16, (233) – uznesenie bolo prijaté  
 
 
Ing. Plechlo ukončil rokovanie k časti materiálu 1.1. bodu 2 programu a otvoril 
rokovanie k časti materiálu 1.2. „Informácia o plnení platných uznesení ZD BD 
Petržalka prijatých v rokoch 1994 až 2003 v roku 2004“ a oznámil, že okrem 
vyhodnotenia plnenia, ktoré je uvedené v komentári, obsahuje tento aj návrh           
na vypustenie niektorých uznesení z evidencie a v jednom prípade návrh                 
na ukončenie účinnosti uznesenia s uvedením dôvodu. 

Ing. Plechlo ďalej oznámil, že návrh PD BD Petržalka na prijatie uznesenia k tejto 
časti materiálu, ktoré je uvedené pod poradovým č. 4, je potrebné doplniť o písmeno 
c) v znení „v prípade, že odmena pre členov PD BD Petržalka alebo KK BD Petržalka 
bude krátená, o túto sumu sa zníži celková finančná čiastka určená na odmeny“. Ide 
o znenie uznesenia č. 15/99, ktoré PD BD Petržalka navrhuje z evidencie vypustiť 
z dôvodu, že bude zapracované do zásad na stanovenie odmien.  
V diskusii k časti materiálu 1.2. „Informácia o plnení platných uznesení ZD BD 
Petržalka prijatých v rokoch 1994 až 2003 v roku 2004“ vystúpili delegáti s otázkami, 
na ktoré im odpovedal Ing. Plechlo a zodpovední vedúci zamestnanci BD Petržalka. 
Počas diskusie žiaden delegát nepožiadal o zaprotokolovanie námietky alebo 
diskusného príspevku. 
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Ing. Radúch člen MK oznámil že o 11.30 hod. bolo prítomných 249 právoplatne 
zvolených delegátov t. j. 78,5 %. 

Ing. Plechlo ukončil diskusiu k časti materiálu 1.2. a požiadal NK, aby predniesla 
všetky návrhy na uznesenia, ktoré jej boli k tejto časti materiálu doručené. 

 

Uznesenie č. 11/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje ukončenie účinnosti uznesenia ZD 25/01 zo dňa 
19. 5. 2001 vedeným pod bodom 29 tohto materiálu.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 11 s výsledkami: 

Za: 185, proti: 19, zdržalo sa: 26, nehlasovalo: 19, (230) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 12/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje materiál č. 1.2. „Informácia o plnení platných 
uznesení ZD BD Petržalka prijatých v rokoch 1994 až 2003 v roku 2004“ 
a ukončiť účinnosť uznesenia uvedeného v tomto materiály pod bodom č. 4 
a nevypustiť z evidencie uznesenia, ktoré neboli zapracované do Rokovacieho 
poriadku a Stanov BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 12 s výsledkami: 

Za: 220, proti: 4, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 21, (228) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 13/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje doplnenie časť III. Zásad o poskytovaní náhrad 
preukázaných účelne vynaložených nákladov a ušlého času v súvislosti 
s výkonom funkcie o bod 2: 
PD BD Petržalka zabezpečí vyplatenie náhrad: 
a) delegátom v nasledujúcom mesiaci po mesiaci, v ktorom sa konalo ZD, 
b) ostatným osobám v nasledujúcom mesiaci po predložení výkazu náhrad    

na sekretariát BD Petržalka 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 13 s výsledkami: 

Za: 227, proti: 2, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 17, (232) – uznesenie bolo prijaté  
 
Ing. Anna Kovárová – S 0634 – doručila návrh na zmenu uznesenia v časti 1.2. bod 
2 programu bez predchádzajúcej ústnej prezentácie a po ukončení hlasovania a 
trvala na doplnení uznesenia č. 12/05 slovom výkon správy. 
 

Uznesenie č. 14/05  
ZD BD Petržalka schvaľuje materiál č. 1.2. „Informácia o plnení platných 
uznesení ZD BD Petržalka prijatých v rokoch 1994 až 2003 v roku 2004“ 
a ukončiť účinnosť uznesenia uvedeného v tomto materiály pod bodom č. 4 
a nevypustiť z evidencie uznesenia, ktoré neboli zapracované do Rokovacieho 
poriadku , Stanov BD Petržalka a Zmluvy o výkone správy. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 14 s výsledkami: 

Za: 214, proti: 4, zdržalo sa: 8, nehlasovalo: 23, (226) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 15/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje doplnenie Zásad na priznanie odmien členom PD, 
KK a VS BD Petržalka takto: 
a) okruh odmeňovaných členov výborov samospráv resp. zástupcovia v dome 
b) v čl. III doplniť bod 2 
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 PD BD Petržalka zabezpečí vyplatenie náhrad odmien výborom samospráv                                                                                                                                                                                                          
 resp. zástupcom v dome v mesiaci február a august 

c) v prípade, že odmena pre členov PD BD Petržalka alebo KK BD Petržalka 
bude krátená, o túto sumu sa zníži celková finančná čiastka určená na 
odmeny. 

O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 15 s výsledkami: 

Za: 220, proti: 0, zdržalo sa: 15, nehlasovalo: 14, (235) – uznesenie bolo prijaté  
 

Ing. Plechlo ukončil rokovanie a oznámil, že nasleduje prestávka. Po ukončení 
prestávky o 12.30 hod. pokračovalo rokovanie ZD prerokovaním ďalšej časti bodu 2 
programu časti materiálu 1.3. „Informácie o BD Petržalka za rok 2004“. 

V diskusii k časti materiálu 1.3. vystúpili delegáti s otázkami, na ktoré im odpovedal 
Ing. Plechlo a zodpovední vedúci zamestnanci BD Petržalka. Počas diskusie žiaden 
z delegátov nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. d) Rokovacieho poriadku BD 
Petržalka o zaprotokolovanie diskusného príspevku. 

Ing. Radúch člen MK oznámil, že o 12.45 hod. bolo prítomných 247 právoplatne 
zvolených delegátov t. j. 77,9 %.  

Ing. Plechlo ukončil diskusiu k časti materiálu 1.3. a požiadal NK, aby predniesla 
všetky návrhy na uznesenia, ktoré jej boli k tejto časti materiálu doručené. 

 

Uznesenie č. 16/05  
ZD BD Petržalka berie na vedomie materiál č. 1.3. „Informácie o činnosti BD 
Petržalka“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 16 s výsledkami: 

Za: 203, proti: 1, zdržalo sa: 17, nehlasovalo: 26, (221) – uznesenie bolo prijaté  
 
Ing. Plechlo ukončil rokovanie k časti 1.3. bodu 2 programu a otvoril rokovanie k časti 
materiálu 1.4. bodu 2 programu „Prehľad o hospodárení BD Petržalka za rok 2004 
s návrhom na rozdelenie zisku s komentárom“. 

V diskusii k časti materiálu 1.4. vystúpili delegáti s otázkami, na ktoré im odpovedal 
Ing. Plechlo a zodpovední vedúci zamestnanci BD Petržalka. Počas diskusie jeden 
delegát požiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. d) Rokovacieho poriadku BD Petržalka 
o zaprotokolovanie diskusného príspevku: 
 
Pán Rajčány – S 0652 – ústne požiadal o zaprotokolovanie otázky k zvýšeniu 
nákladov na prevádzku a správu družstva za mesiac, za byt alebo garáž za rok 2004. 
Delegátovi na otázku odpovedala Ing. Šemberová vedúca oddelenia učtárni, ktorá 
uviedla, že k nárastu nákladov za II. polrok 2004 došlo z dôvodu že niektoré výnosy 
nedosiahli za rok 2004 výšku predpokladanú v návrhu rozpočtu a z dôvodu, že 
niektoré náklady za rok 2004 boli vyššie ako sa v návrhu rozpočtu predpokladalo. 
Ing. Plechlo poukázal na to, že napriek týmto skutočnostiam BD Petržalka dosiahlo 
za rok 2004 zisk. 
Po uplynutí 30 minút od začiatku diskusie predložil Ing. Plechlo návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 17/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje predĺženie diskusie k prerokovávanému bodu 1.4. o 
15 minút. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 17 s výsledkami: 
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Za: 141, proti: 41, zdržalo sa: 36, nehlasovalo: 29, (218) – uznesenie bolo prijaté  
 
Diskusia pokračovala tak, ako prebiehala počas predchádzajúcich minút. Počas 
diskusie nikto z delegátov nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. d) Rokovacieho 
poriadku BD Petržalka o zaprotokolovanie diskusného príspevku. 

Ing. Plechlo ukončil diskusiu k časti materiálu 1.4. a požiadal NK, aby predniesla 
všetky návrhy na uznesenia, ktoré jej boli k tejto časti materiálu doručené. 

 

Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka ukladá PD BD Petržalka vyriešiť systém účtovania za kúrenie 
vo VOV v NKS-S tak, aby nájomcovia priestorov platili len za užívané priestory 
s vylúčením priestorov spoločných rozvodov objektu. Termín do 30. 6. 2005. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 18 s výsledkami: 

Za: 35, proti: 60, zdržalo sa: 119, nehlasovalo: 33, (214) – návrh nebol prijatý 
 

Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka súhlasí s rozdelením zisku, ktorý je 5 993 917,- Sk nasledovne: 
príspevok do sociálneho fondu 200 000,- Sk, prídel do fondu údržby a opráv 
5 793 917,- Sk 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 19 s výsledkami: 

Za: 69, proti: 106, zdržalo sa: 42, nehlasovalo: 30, (217) – návrh nebol prijatý 
 

Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka schvaľuje, že 2% zo zaplatenej dane sa poukážu Občianskemu 
združeniu saleziánskej mládeže DOMKA. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 20 s výsledkami: 

Za: 14, proti: 161, zdržalo sa: 62, nehlasovalo: 10, (237) – návrh nebol prijatý 
 

Uznesenie č. 18/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje návrh PD BD Petržalka na vyúčtovanie preddavkov 
členov družstva uhradených v súvislosti s vypracovaním zmlúv o prevode 
vlastníctva bytov a NP v roku 2004. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 21 s výsledkami: 

Za: 203, proti: 0, zdržalo sa: 21, nehlasovalo: 23, (224) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 19/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje výsledok hospodárenia a riadnu individuálnu 
účtovnú závierku BD Petržalka za rok 2004. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 22 s výsledkami: 

Za: 207, proti: 3, zdržalo sa: 17, nehlasovalo: 20, (227) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 20/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2004 takto: 
prídel do FVZP 5 793 917,- Sk, príspevok do sociálneho fondu 200 000,- Sk, zisk 
celkom 5 993 917,- Sk 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 23 s výsledkami: 

Za: 148, proti: 52, zdržalo sa: 25, nehlasovalo: 22, (225) – uznesenie bolo prijaté  
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Uznesenie č. 21/05 
ZD BD Petržalka ukladá PD rozúčtovať členom družstva náklady na prevádzku 
a správu družstva za rok 2004 vo výške 18,74 Sk na byt/mesiac alebo 
garáž/mesiac 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 24 s výsledkami: 

Za: 218, proti: 1, zdržalo sa: 15, nehlasovalo: 13, (234) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 22/05 
ZD BD Petržalka zaväzuje PD BD Petržalka prijať technicko – organizačné 
opatrenia, ktoré v budúcnosti zamedzia opakovaniu havárie vody v takom 
rozsahu, ako v roku 2003 pri havárii v budove BD Petržalka.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 25 s výsledkami: 

Za: 194, proti: 2, zdržalo sa: 24, nehlasovalo: 27, (220) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 23/05 
ZD BD Petržalka zaväzuje PD BD Petržalka vykonať také opatrenia, ktoré budú 
eliminovať dlhodobé výpadky prenájmov VOV, aby sa zabránilo stratám z titulu 
úhrady za energie (najmä teplo). 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 26 s výsledkami: 

Za: 190, proti: 12, zdržalo sa: 31, nehlasovalo: 14, (233) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 24/05 
ZD BD Petržalka zaväzuje PD BD Petržalka pri dlhodobom neprenajatí VOV, 
prípadne nezáujmu o VOV, tento neodkladne odpojiť od energií (teplo, voda, 
energia, plyn). 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 27 s výsledkami: 

Za: 196, proti: 8, zdržalo sa: 9, nehlasovalo: 34, (213) – uznesenie bolo prijaté  

 
Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka zaväzuje PD BD Petržalka prijať opatrenia, ktoré neumožnia 
samosprávam príslušných objektov, v ktorých sú neprenajaté VOV zvyšovať 
neúmerne príspevok do Fondu prevádzky, údržby a opráv. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 28 s výsledkami: 

Za: 23, proti: 74, zdržalo sa: 122, nehlasovalo: 28, (219) – návrh nebol prijatý 
 

Uznesenie č. 25/05 
ZD BD Petržalka zaväzuje PD BD Petržalka k intenzívnejšiemu využívaniu 
dočasne voľných finančných prostriedkov podľa smernice č. 3/2004, článok 5, 
bod 5, z dôvodu efektívnejších výnosov z úložiek. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 29 s výsledkami: 

Za: 163, proti: 4, zdržalo sa: 69, nehlasovalo: 11, (236) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 26/05 
ZD BD Petržalka zaväzuje PD BD Petržalka doriešiť vlastnícke vzťahy 
s Mestskou časťou Petržalka k terasám a chodníkom, kde sa nenachádzajú 
garáže BD Petržalka z hľadiska ich údržby. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 30 s výsledkami: 

Za: 192, proti: 1, zdržalo sa: 31, nehlasovalo: 23, (224) – uznesenie bolo prijaté  
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Ing. Plechlo ukončil rokovanie k časti materiálu 1.4. bodu 2 programu a otvoril 
rokovanie a diskusiu k časti 1.5. „Výročná správa BD Petržalka za rok 2004“. 

V diskusii k časti materiálu 1.5. vystúpili delegáti s otázkami, na ktoré im odpovedal 
Ing. Plechlo a zodpovední vedúci zamestnanci BD Petržalka. Počas diskusie žiaden 
z delegátov nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. d) Rokovacieho poriadku BD 
Petržalka o zaprotokolovanie diskusného príspevku. 

Ing. Radúch člen MK oznámil že o 14.35 hod. bolo prítomných 246 právoplatne 
zvolených delegátov t. j. 77,6%. 

Ing. Plechlo ukončil diskusiu k časti materiálu 1.4. a požiadal NK, aby predniesla 
všetky návrhy na uznesenia, ktoré jej boli k tejto časti materiálu doručené. 

 

Uznesenie č. 27/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje materiál č. 1.5. „Výročná správa BD Petržalka za rok 
2004“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 31 s výsledkami: 

Za: 213, proti: 1, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 28, (218) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 28/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje vyplatiť členom PD odmeny za rok 2004 v zmysle 
„Zásad na priznanie odmien členom PD, KK a VS BD Petržalka“ schválených 
na ZD dňa 19.5.2001, v celkovej výške 337 500,- Sk. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 32 s výsledkami: 

Za: 207, proti: 2, zdržalo sa: 17, nehlasovalo: 20, (226) – uznesenie bolo prijaté  
 
Ing. Plechlo ukončil rokovanie k časti materiálu 1.5. bodu 2 programu a otvoril 
rokovanie a diskusiu k časti materiálu 1.6. „Riadna individuálna účtovná závierka za 
rok 2004“. Počas diskusie žiaden z delegátov nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. d) 
Rokovacieho poriadku BD Petržalka o zaprotokolovanie diskusného príspevku a      
po ukončení diskusie Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu 2 programu. 
 
 
 
 

K bodu 3 programu 
Návrh rozpočtu BD Petržalka na rok 2005 
 
Ing. Plechlo na úvod rokovania k bodu 3 programu oboznámil prítomných s obsahom 
prerokovávaného materiálu a otvoril diskusiu k materiálu č. 2 „Návrh rozpočtu BD 
Petržalka na rok 2005“.  

V rámci diskusie vystúpili delegáti s otázkami k prerokovávanému materiálu, na ktoré 
im odpovedal Ing. Plechlo a zodpovední vedúci zamestnanci BD Petržalka. Počas 
diskusie žiaden z delegátov nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. d) Rokovacieho 
poriadku BD Petržalka o zaprotokolovanie diskusného príspevku. 

Ing. Plechlo ukončil diskusiu materiálu č. 2 a požiadal NK, aby predniesla všetky 
návrhy na uznesenia, ktoré jej boli k tomuto materiálu doručené. 
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Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka schvaľuje zariadiť pre potreby kontrolnej komisie len jednu 
miestnosť v maximálnej výške 100 000,- Sk. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 33 s výsledkami: 

Za: 121, proti: 50, zdržalo sa: 49, nehlasovalo: 26, (220) – návrh nebol prijatý 
 

Uznesenie č. 29/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje návrh na určenie výšky príspevku za úkony 
vykonávané BD Petržalka súvisiace s členskými právami a povinnosťami 
členov družstva. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 34 s výsledkami: 

Za: 203, proti: 3, zdržalo sa: 12, nehlasovalo: 28, (218) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 30/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje materiál č. 2 „Návrh rozpočtu BD Petržalka na rok 
2005“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 35 s výsledkami: 

Za: 220, proti: 2, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 21, (225) – uznesenie bolo prijaté  
 
Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu 3 programu. 
 
 
 

K bodu 4 programu 
Správa o tvorbe a čerpaní fondov BD Petržalka 
 
Ing. Plechlo na úvod rokovania k bodu 4 programu oboznámil prítomných s obsahom 
prerokovávaného materiálu a otvoril diskusiu k materiálu č. 3 „Správa o tvorbe 
a čerpaní fondov BD Petržalka“. 
 
V rámci diskusie vystúpili delegáti s otázkami k prerokovávanému materiálu, na ktoré 
im odpovedal Ing. Plechlo a zodpovední vedúci zamestnanci BD Petržalka. Počas 
diskusie žiaden z delegátov nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. d) Rokovacieho 
poriadku BD Petržalka o zaprotokolovanie diskusného príspevku. 

Po uplynutí 30 minút od začiatku diskusie predložil Ing. Plechlo návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 31/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje predĺženie diskusie k bodu č. 4 programu o 15 
minút. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 36 s výsledkami: 

Za: 146, proti: 43, zdržalo sa: 11, nehlasovalo: 46, (200) – uznesenie bolo prijaté  
 
Diskusia pokračovala tak, ako prebiehala počas predchádzajúcich minút. Počas 
diskusie žiaden z delegátov nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. d) Rokovacieho 
poriadku BD Petržalka o zaprotokolovanie diskusného príspevku. 

Ing. Plechlo ukončil diskusiu k materiálu č. 3 a požiadal NK, aby predniesla všetky 
návrhy na uznesenia, ktoré jej boli k tomuto materiálu doručené. 
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Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka ukladá PD BD Petržalka v najbližšom prehľade na ZD 
o schválených výpomociach z FVP uviesť koľko tieto samosprávy dotujú 
do fondu údržby a opráv za m2 obytnej plochy ročne.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 37 s výsledkami: 

Za: 109, proti: 35, zdržalo sa: 25, nehlasovalo: 77,(169) – návrh nebol prijatý  
 
Ing. Radúch člen MK oznámil že o 16.05 hod. bolo prítomných 246 právoplatne 
zvolených delegátov t. j. 77,6%. 
 

Uznesenie č. 32/05 
ZD BD Petržalka poveruje PD vypracovať jednoznačné a všeobecne platné 
pravidlá a podmienky po splnení ktorých budú mať samosprávy nárok na 
pôžičku, alebo nárok na zabezpečenie úveru bytovým družstvom. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 38 s výsledkami: 

Za: 194, proti: 3, zdržalo sa: 12, nehlasovalo: 37,(209) – uznesenie bolo prijaté  
 

Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka ukladá PD upraviť Štatút fondu vzájomnej pomoci tak, aby 
bolo možné vypožičať finančné prostriedky na dobu 8 rokov v prípade, ak ZD 
dostane poverenie zvýšiť peňažné prostriedky vo fonde vzájomnej pomoci.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 39 s výsledkami: 

Za: 43, proti: 119, zdržalo sa: 42, nehlasovalo: 42,(204) – návrh nebol prijatý 
 

Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka neudeľuje súhlas na zakladanie majetku BD Petržalka            
na čerpanie úverov. Zakladať môže len majetok bytových domov, ktoré o úver 
žiadajú.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 40 s výsledkami: 

Za: 32, proti: 123, zdržalo sa: 41, nehlasovalo: 50, (196) – návrh nebol prijatý 
 

Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka nesúhlasí s odpredajom VOV PD BD Petržalka. PD BD 
Petržalka bez súhlasu ZD nesmie udeliť súhlas na záruku za čerpanie úveru 
z bankového ústavu, s výnimkou prípadu kedy, o úver žiada bytový dom, 
v ktorom sa príslušná VOV nachádza. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 41 s výsledkami: 

Za: 23, proti: 88, zdržalo sa: 74, nehlasovalo: 61, (185) – návrh nebol prijatý 
 

Uznesenie č. 33/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje materiál č. 3 „Správa o tvorbe a čerpaní fondov BD 
Petržalka“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 42 s výsledkami: 

Za: 184, proti: 5, zdržalo sa: 14, nehlasovalo: 43, (203) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 34/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje z nehnuteľným majetkom vo vlastníctve BD 
Petržalka nakladať tak, aby mohol byť v prípade potreby použitý ako záruka     
za poskytnutie finančných prostriedkov pre účely zvýšenia peňažných 
prostriedkov vo fonde vzájomnej pomoci. 
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O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 43 s výsledkami: 

Za: 130, proti: 26, zdržalo sa: 36, nehlasovalo: 54, (192) – uznesenie bolo prijaté  
 
Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu 4 programu a oznámil, že nasleduje prestávka 
do 17.30 hod. 
 
 
 

K bodu 5 programu 
Správa Kontrolnej komisie BD Petržalka 
 
Po ukončení prestávky Ing. Plechlo otvoril rokovanie k bodu 5 programu „Správa 
Kontrolnej komisie BD Petržalka“ a odovzdal slovo predsedníčke KK BD Petržalka 
PhMr. Hajdákovej. Pani predsedníčka a členovia KK oboznámili prítomných s prácou 
KK a obsahom prerokovávaného materiálu č. 6. 

V rámci diskusie vystúpili delegáti s otázkami k prerokovávanému materiálu, na ktoré 
im odpovedala PhMr. Hajdáková, Ing. Vydra, p. Liška, Ing. Nagy a JUDr. Boledovič. 
Počas diskusie jeden delegát požiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. d) Rokovacieho 
poriadku BD Petržalka o zaprotokolovanie požiadavky. 
 
Ing. Valovičová – S 0514 – ako bývalá predsedníčka KK ústne požiadala 
o zaprotokolovanie nesúhlasu s vyjadrením p. Lišku o zadržiavaní dokladov 
potrebných k súdnemu sporu s AG Bankou. Zároveň priložila zoznam odovzdaných 
písomností v počte 3 strany, ktorým KK potvrdzuje ich prevzatie. 

PhMr. Hajdáková potvrdila, že podpísali prevzatie, ale podľa jej vyjadrenia v obaloch 
písomnosti chýbali. Na otázku Ing. Valovičovej, ktoré písomnosti chýbajú p. Liška 
odpovedal, že chýbajú spisy z roku 2003 a zápisnice za polročné obdobie roku 2004. 

Po ukončení diskusie k materiálu č. 6 Ing. Plechlo požiadal NK, aby predniesla 
všetky návrhy na uznesenia, ktoré jej boli k tomuto materiálu doručené. 

 

Uznesenie č. 35/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje KK BD Petržalka právo pokiaľ to bude potrebné, 
objednať prostredníctvom BD Petržalka advokáta špecialistu pre oblasť 
trestného práva na riešenie prípadu AG Banka.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 44 s výsledkami: 

Za: 188, proti: 4, zdržalo sa: 12, nehlasovalo: 42, (204) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 36/5 
ZD BD Petržalka schvaľuje KK BD Petržalka právo pokiaľ to bude potrebné, 
objednať prostredníctvom BD Petržalka advokáta špecialistu pre oblasť 
občianskeho práva so zameraním na zodpovednosť pri náhrade škôd.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 45 s výsledkami: 

Za: 194, proti: 2, zdržalo sa: 12, nehlasovalo: 38, (208) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 37/05 
ZD BD Petržalka zaväzuje bývalú predsedníčku, podpredsedu, členov KK BD 
Petržalka zápisnične odovzdať materiály z práce KK BD Petržalka za rok 2003 
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a obdobie od 1. 1. 2004 do 31. 5. 2004, vrátane všetkých chýbajúcich materiálov 
v archíve BD Petržalka a to do 21 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 46 s výsledkami: 

Za: 203, proti: 2, zdržalo sa: 7,  nehlasovalo: 34, (212) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 38/05 
ZD BD Petržalka súhlasí s vyplatením odmien členom KK BD Petržalka            
od 1. 1. 2004 do 31. 5. 2004 až po písomnom odovzdaní materiálov z práce KK 
za rok 2003 a obdobie od 1. 1. 2004 do 31. 5. 2004 predsedníčke 
a podpredsedovi KK BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 47 s výsledkami: 

Za: 193, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 47, (199) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 39/05 
ZD BD Petržalka súhlasí s alternatívou č. 1 a síce ponechať pre potreby KK BD 
Petržalka miestnosť č. 125 (malá kancelária pre predsedníčku KK a služby pre 
verejnosť) a KK miestnosť č. 127 (veľká kancelária, zasadačka a pracovná 
miestnosť KK) a doplniť funkčným technickým vybavením v rozsahu 
uvedeným v materiáli pre ZD. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 48 s výsledkami: 

Za: 196, proti: 0, zdržalo sa:10, nehlasovalo: 40, (206) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 40/05 
ZD BD Petržalka schvaľuje vyplatiť členom KK BD Petržalka odmeny               
za obdobie od 1. 6. 2004 do 31. 12. 2004 v zmysle „Zásad na priznanie odmien 
členom PD, KK a VS BD Petržalka schválených na ZD dňa 19. 5. 2001, 
v celkovej výške 196 875,- Sk. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 49 s výsledkami: 

Za: 185, proti: 5, zdržalo sa: 18, nehlasovalo: 38, (208) – uznesenie bolo prijaté  
 
Ing. Radúch člen MK oznámil, že o 18.20 hod. bolo prítomných 234 právoplatne 
zvolených delegátov t. j. 73,8 %. 
 

Uznesenie č. 41/05 
ZD BD Petržalka ukladá PD Petržalka zabezpečiť návrh zápisu členov KK BD 
Petržalka do obchodného registra. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 50 s výsledkami: 

Za: 206, proti: 1, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 20, (214) – uznesenie bolo prijaté  
 
Predsedníčka KK  BD Petržalka PhMr. Hajdáková poďakovala prítomným delegátom 
za spoluprácu a Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu 5 programu. 
 
 
 

K bodu 6 programu 
Rôzne 
 
Ing. Plechlo otvoril rokovanie k bodu 6 programu „Rôzne“. V diskusii vystúpili delegáti 
s otázkami, na ktoré im odpovedal Ing. Plechlo a zodpovední vedúci zamestnanci BD 
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Petržalka. V rámci diskusie žiaden z delegátov nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 písm. 
d) Rokovacieho poriadku BD Petržalka o zaprotokolovanie diskusného príspevku. 

Po ukončení diskusie k bodu programu 6 Ing. Plechlo požiadal NK, aby predniesla 
všetky návrhy na uznesenia, ktoré jej boli k tomuto bodu doručené. 

 
Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka nesúhlasí s poukázaním 2% z odvedenej dane za rok 2004     
pre neziskové organizácie. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 51 s výsledkami: 

Za: 2, proti: 164, zdržalo sa: 25, nehlasovalo: 43, (191) – návrh nebol prijatý  
 

Uznesenie č. 42/05 
ZD BD Petržalka ukladá PD Petržalka previesť 2% z dane za rok 2004 na účet 
Ligy proti rakovine. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 52 s výsledkami: 

Za: 200, proti: 1, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 26, (208) – uznesenie bolo prijaté  
 

Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka poveruje prípravou stanov, rokovacieho poriadku a zmluvy 
o výkone správy PD BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 53 s výsledkami: 

Za: 48, proti: 71, zdržalo sa: 58, nehlasovalo: 57, (177) – návrh nebol prijatý  
 

Uznesenie č. 43/05 
ZD BD Petržalka navrhuje do pracovnej skupiny pre prípravu návrhu nového 
znenia stanov, rokovacieho poriadku a zmluvy o výkone správy Ing. Dušana 
Volentiéra a troch členov KK, ktorých určí uznesením KK. Maximálny počet 
členov je obmedzený na 9 . 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 54 s výsledkami: 

Za: 128, proti: 21, zdržalo sa: 31, nehlasovalo: 54, (180) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 44/05 
ZD BD Petržalka navrhuje do pracovnej skupiny na prípravu stanov, 
rokovacieho poriadku a zmluvy o výkone správy Ing. Emila Hnidku za S 0101.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 55 s výsledkami: 

Za: 167, proti: 3, zdržalo sa: 31, nehlasovalo: 33, (201) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 45/05 
ZD BD Petržalka navrhuje do pracovnej komisie na prípravu stanov, 
rokovacieho poriadku a zmluvy o výkone správy delegáta Gejzu Sklenku          
za S 0510. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 56 s výsledkami: 

Za: 132, proti: 8, zdržalo sa: 34, nehlasovalo: 60, (174) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 46/05 
ZD BD Petržalka navrhuje do pracovnej komisie na prípravu stanov, 
rokovacieho poriadku a zmluvy o výkone správy delegáta Milana Hubinského 
za S 0513. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 57 s výsledkami: 
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Za: 133, proti: 8, zdržalo sa: 42, nehlasovalo: 51, (183) – uznesenie bolo prijaté  
 

Návrh na uznesenie 
ZD BD Petržalka navrhuje zmeniť kritéria pôžičky z Fondu vzájomnej pomoci 
tak, aby maximálna suma pôžičky bola 4 mil. Sk  na maximálnu dobu splácania 
pôžičky 6 rokov.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 58 s výsledkami: 

Za: 31, proti: 101, zdržalo sa: 47, nehlasovalo: 55, (179) – návrh nebol prijatý 
 

Uznesenie č. 47/05 
ZD BD Petržalka zaväzuje delegáta BD Petržalka v Slovenskom zväze bytových 
družstiev (ďalej len SZBD) informovať na ZD, čo prináša členstvo BD Petržalka 
v SZBD a aký to má prínos pre BD Petržalka. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 59 s výsledkami: 

Za: 190, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 38, (196) – uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 48/05 
ZD BD Petržalka podporuje Občianske združenia Petržalka, ktoré sa zasadzujú 
za riešenie problémov dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti. Podporuje 
požiadavku využitia okolia Chorvátskeho ramena a nezastavanej časti Veľkého 
Draždiaka ako obvodového parku. ZD BD Petržalka je proti zástavbe zelených 
plôch medzi domami a ďalšej zástavbe súbormi navyšujúcimi počet 
obyvateľov na desaťtisíce. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 60 s výsledkami: 

Za: 173, proti: 0, zdržalo sa: 16, nehlasovalo: 45, (189) – uznesenie bolo prijaté  
 
 
 

K bodu 7 programu 
Záver 
 
Predseda BD Petržalka, Ing. Juraj Plechlo, oznámil, že ZD prerokovalo všetky body 
schváleného programu. Poďakoval prítomným delegátom za účasť, za konštruktívne 
pripomienky a návrhy na uznesenia a o 19.00 hod. ukončil rokovanie ZD. 
 
 
Zapísala: 
 
Jaroslava Greňová  –––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Tibor Szarka    –––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Judita Ballányová   –––––––––––––––––––––– 
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Ing. Jozef Vydra   –––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Ing. Juraj Plechlo 
        predseda Bytového družstva Petržalka 
 
 
 
 
Prílohy k prvopisu zápisnice: 

 zoznam delegátov 

 prezenčná listina delegátov zúčastnených na ZD 

 pozvánka s programom 

 podklady predložené k prerokovávaným bodom 

 všetky návrhy na uznesenia doručené NK 

 výsledky hlasovania 

 výpis uznesení prijatých ZD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


