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Z á p i s n i c a  

z rokovania  Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Petržalka,  
ktoré sa konalo dňa 23. marca 2002  

v jedálni spol. HYDRONIKA NOVA, a.s. na Gogoľovej ulici č. 18 v Bratislave 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Prítomní: podľa prezenčných listín SD 1-3 
 
 
Program: 

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov  
2. Výročná správa BD-P za rok 2001  
3. Prehľad hospodárenia BD-P za rok 2001 s návrhom na rozdelenie zisku 
4. UPC 
5. Návrh rozpočtu BD-P na rok 2002 
6. Správa Kontrolnej komisie BD-P 
7. Správa Volebnej komisie BD-P 
8. Voľby do Predstavenstva BD-P, Kontrolnej komisie BD-P  
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 
K bodu 1 programu 
Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov 
 
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-P) a čl. 2 bodu 1 písm. a) 
Rokovacieho poriadku  BD-P, uzn. č. 48/2/02 zo dňa 21.2.2002.  
Na základe poverenia PD, podľa čl. 2 bodu 2 písm. a) Rokovacieho poriadku BD-P, 
rokovanie ZD o 938 h otvoril a viedol Ing. Juraj Plechlo, predseda BD-P. Privítal 
prítomných a oznámil, že z 290 riadne zvolených delegátov BD-P je v rokovacej sále 
prítomných 223 delegátov, čo je 76,8 % a ZD je schopné uznášať sa. 
 
Ing. Plechlo predložil návrh PD na voľbu skrutátorov, členov mandátovej komisie, 
návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
 
1. Skrutátori 
 Ing. Jozef Fabian, CSc., hlavný skrutátor – S 0725  
 Mária Czéreová 
 Miroslava Haplová  
 Magdaléna Miklášová 
 Anna Siváková  
Návrhy z pléna predložené neboli. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 1 s výsledkami: 

Za: 210, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 12, (211) – skrutátori boli zvolení. 
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2. Návrhová komisia (ďalej len NK) 
 Ing. Ildikó Zorádová – S 0804  
Návrhy predložené z pléna: 
 Ing. Andrej Prok –  S 0853    
 Mgr. Karol Jursa –  S 0836 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 2 s výsledkami: 

Za: 202, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 19, (204) – NK bola zvolená. 
 
3. Mandátová komisia (ďalej len MK) 
 Ing. Eliška Janišová  – S 0811 
Návrhy predložené z pléna: 
 Irena Vavrincová – S 9716 
 Ing. Ladislav Horváth – S 0637 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 3 s výsledkami: 

Za: 184, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 39, (184) – MK bola zvolená. 
 
4. Overovatelia zápisnice 
 Tibor Szarka – S 0604 
Návrh predložený z pléna:    
 Ľudovít Mandúch – S 0717 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 4 s výsledkami: 

Za: 207, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 14, (209) – overovatelia boli zvolení. 
 
Ing. Plechlo oznámil, že zapisovateľom rokovania ZD je podľa čl. 3 bodu 1 
Rokovacieho poriadku BD-P p. Dana Szitásová, vedúca sekretariátu družstva, 
poverená uzn. PD č. 74/3/02 a požiadal MK, aby príchody a odchody delegátov počas 
rokovania zaznačovala na delegačných lístkoch a po ukončení rokovania ZD tieto 
lístky vyzbierala. 
 
Ing. Janišová, členka MK, oznámila, že o 1000 h bolo v sále prítomných 226 delegátov, 
z čoho vyplýva, že väčšina hlasov potrebných na prijatie uznesenia je 114. 
 
V zmysle trvalo platných uzn. ZD č. III/2) zo dňa 22.6.1996 a uzn. č. B/1 a B/2 zo dňa 
16.11.1996 predniesol Ing. Plechlo návrh PD na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 05/02 
ZD schvaľuje technicko-organizačné podmienky rokovania nasledovne: 
 časový limit každého bodu 30 minút s možnosťou predĺženia dvakrát 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 prerokovávanému bodu, 
 na skončenie časového limitu k bodu upozorní skrutátor min. 10 minút 

vopred, 
 hlasovať sa bude systémom: za, proti, zdržal sa, bez prezentácie, 
 hlasovať sa bude najprv o uzneseniach uvedených v materiáloch na 

rokovanie ZD k prerokovávaným bodom. 
O návrhu PD na technicko-organizačné podmienky rokovania bolo vykonané hlasovanie č. 5 
s výsledkami: 

Za: 188, proti: 6, zdržalo sa: 8, nehlasovalo: 21, (202) – uznesenie bolo prijaté. 
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Ing. Plechlo predložil návrh PD hlasovať o programe tak, ako bol uvedený v pozvánke 
na ZD.  
Návrh na doplnenie programu rokovania predložil 1 delegát: 
Martin Kukan – S 0793 -  navrhol za bod 3. „Prehľad hospodárenia BD-P za rok 2001 
s návrhom na rozdelenie zisku“ zaradiť bod s názvom „UPC“. 
 
Ing. Plechlo vyzval NK, aby predložila návrhy na uznesenia, ktoré k tomuto bodu 
obdržala. Mgr. Jursa, člen NK, predložil návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 06/02 
ZD schvaľuje doplňujúci návrh programu rokovania ZD: za bod č. 3 programu 
zaradiť bod s názvom „UPC“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 6 s výsledkami: 

Za: 170, proti: 12, zdržalo sa: 23, nehlasovalo: 21, (205) – uznesenie bolo prijaté. 
 
Ing. Plechlo predniesol návrh na uznesenie na doplnenie programu rokovania ZD: 
 

Uznesenie č. 07/02 
ZD schvaľuje program rokovania ZD predložený PD s doplnením bodu č. 4 
programu, ktorý bol schválený. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 7 s výsledkami: 

Za: 210, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 13, (213) – uznesenie bolo prijaté. 
  
Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu č. 1 programu. 
 

 

K bodu 2 programu 
Výročná správa BD-P za rok 2001  

Ing. Plechlo na úvod bodu č. 2 programu stručne oboznámil prítomných s obsahom 
prerokovávaného materiálu a otvoril diskusiu k materiálu č. 1 „Výročná správa BD-P 
za rok 2001“. 
V diskusii vystúpili delegáti s otázkami k prerokovávanému materiálu, na ktoré im 
odpovedali Ing. Plechlo, vedúci zamestnanci BD-P, JUDr. Boledovič - komerčný 
právnik a  členovia KK. Po uplynutí 30 minút predložil Ing. Plechlo návrh na 
uznesenie: 
 

Uznesenie č. 08/02 
ZD schvaľuje predĺženie diskusie k bodu č. 2 programu o 15 minút. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 8 s výsledkami: 

Za: 146, proti: 21, zdržalo sa: 21, nehlasovalo: 38, (188) – uznesenie bolo prijaté. 
 
Diskusia pokračovala tak, ako prebiehala počas predchádzajúcich minút. Počas celej 
diskusie žiadny delegát nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 Rokovacieho poriadku BD-P o 
zaprotokolovanie námietky alebo diskusného príspevku.  
Po uplynutí 15 minút Ing. Plechlo diskusiu k bodu č. 2 ukončil a požiadal MK o 
nahlásenie počtu delegátov prítomných v sále. Ing. Janišová, členka MK, oznámila, že 
o 1055 h bolo v sále prítomných 231 delegátov, z čoho vyplýva, že väčšina hlasov 
potrebných na prijatie uznesenia je 116.  
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Ing. Plechlo požiadal NK, aby najprv prítomných oboznámila so všetkými návrhmi na 
uznesenia, ktoré boli k tomuto bodu doručené a potom ZD hlasovalo o jednotlivých 
návrhoch na uznesenia, z ktorých prijaté sú uvedené nižšie:  
 

Uznesenie č. 9/02 

ZD schvaľuje materiál č. 1.1 „Výročná správa za rok 2001 BD-P“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 10 s výsledkami: 

Za: 179, proti: 8,  zdržalo sa: 22,  nehlasovalo: 22, (209) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 10/02 

ZD berie na vedomie materiál č. 1.2 „Činnosť PD BD-P za rok 2001“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 11 s výsledkami: 

Za: 202, proti: 4,  zdržalo sa: 2,  nehlasovalo: 23, (208) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 11/02 

ZD berie na vedomie prehľad o HV strediska Prevodov vlastníctva bytov za roky 
1992-2000. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 13 s výsledkami: 

Za: 203, proti: 2,  zdržalo sa: 3,  nehlasovalo: 23, (208) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 12/02 

ZD schvaľuje pri prijímaní uznesení najprv hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 
k textu uznesení navrhnutých v materiáloch pre ZD. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 14 s výsledkami: 

Za: 180, proti: 0,  zdržalo sa: 25,  nehlasovalo: 26, (205) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 13/02 

ZD schvaľuje v materiáli č. 1.3 ponechať v trvalej platnosti uznesenie uvedené 
pod por. č. 31) na str. 31. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 15 s výsledkami: 

Za: 156, proti: 6,  zdržalo sa: 32,  nehlasovalo: 37, (194) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 14/02 

ZD schvaľuje urýchliť vymáhanie nedoplatkov na nájomnom exekučnou cestou; 
T: trvale. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 24 s výsledkami: 

Za: 117, proti: 6,  zdržalo sa: 59,  nehlasovalo: 49, (182) – uznesenie bolo prijaté. 
 
Počas hlasovania k návrhom na uznesenia požiadal Doc. Ing. Jozef Horčiak, CSc. - 
S 0204 o zaprotokolovanie písomného materiálu s návrhmi na uznesenia, ktorý 
predložil NK. 
 
PD, ktoré podľa čl. 3 bodu 1  Rokovacieho poriadku BD-P zodpovedá za vyhotovenie 
zápisnice, na svojom zasadnutí dňa 18.4.2002 uzn. PD č. 119/4/02 rozhodlo, že nemá 
oprávnenie na to, aby mohlo tejto špecifickej požiadavke delegáta S 0204 vyhovieť. 
 
Podľa čl. 3 bodu 2 Rokovacieho poriadku BD-P síce zápisnica musí obsahovať 
diskusné príspevky členov orgánu, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie, ale 
predložený písomný materiál s návrhom na uznesenia nie je možné považovať za 
diskusný príspevok, aj z toho dôvodu, že materiál mal 3 strany, ktorých verbálna 
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verzia je v rozsahu 8 min (tzn. mala viac ako 3 min), čo je v rozpore s uzn. ZD 
č. 05/02, ktorým ZD obmedzilo diskusné príspevky na 3 min. Preto sú v zápisnici 
uvedené len návrhy na uznesenia, ktoré predložený materiál obsahoval a výsledky 
hlasovania o návrhu týchto uznesení: 
 

Návrh na uznesenie: 
ZD ukladá PD vykonať prehodnotenie zmlúv o výkone správy domov, zjednotiť 
a upraviť ich v zmysle doterajších skúseností a nových poznatkov 
o samosprávnom riadení samospráv a spoločenstve bytového družstva. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 29 s výsledkami: 

Za: 25, proti: 5,  zdržalo sa: 157,  nehlasovalo: 44, (187) – návrh nebol prijatý. 
 

Návrh na uznesenie: 
ZD ukladá manažmentu družstva zapracovať oznamovaciu povinnosť do 
povinností všetkých platených postov družstva a do úrovní volených 
predstaviteľov samospráv a celodružstevného spoločenstva. Spracovanie 
vykoná vrcholový manažment pre vnútrodružstevné potreby a pre uplatnenie 
v legislatívnych úpravách mimo družstva. Zabezpečí predseda družstva. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 30 s výsledkami: 

Za: 1, proti: 90,  zdržalo sa: 108,  nehlasovalo: 32, (199) – návrh nebol prijatý. 

 
Návrh na uznesenie: 
ZD schvaľuje zrušiť konzultačné dni pred konaním ZD a zabezpečiť priebežne 
slobodný prístup k informáciám na témy, ktoré potrebujú predstavitelia 
samospráv a delegáti ZD k svojej práci. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 31 s výsledkami: 

Za: 4, proti: 125,  zdržalo sa: 63,  nehlasovalo: 39, (192) – návrh nebol prijatý. 
 

Návrh na uznesenie: 
ZD ukladá manažmentu družstva, pre každú úroveň riadenia volených 
predstaviteľov samosprávneho systému družstva, vypracovať kompetencie, 
zodpovednosti, oznamovacie povinnosti, kontrolu, spôsob nápravy a ich väzby 
na jednotlivé úrovne riadenia plateného družstevného manažmentu. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 32 s výsledkami: 

Za: 6, proti: 75,  zdržalo sa: 118,  nehlasovalo: 32, (199) – návrh nebol prijatý. 

 
Uznesenie č. 15/02 

ZD schvaľuje, aby päť minút po ukončení rozpravy k danému bodu NK ukončila 
príjem ďalších uznesení k tomuto bodu. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 33 s výsledkami: 

Za: 196, proti: 1,  zdržalo sa: 12,  nehlasovalo: 22, (209) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 16/02 

ZD ukladá vydať záväznú smernicu, podľa ktorej by úroky vzniknuté z nutných 
pôžičiek a výpomocí kvôli neplatičom boli účtované neplatičom; T: 30.4.2002. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 34 s výsledkami: 

Za: 117, proti: 10,  zdržalo sa: 74, nehlasovalo: 30, (201) – uznesenie bolo prijaté. 
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Vzhľadom na prijatie uzn. ZD č. 13/02 Mgr. Jursa, člen NK, predložil návrh na 
uznesenie upravené v zmysle tohto prijatého uznesenia tak, ako je uvedené nižšie: 
 

Uznesenie č. 17/02 

ZD berie na vedomie materiál č. 1.3 „Zoznam trvalo platných a nesplnených 
uznesení prijatých na ZD od roku 1992 do roku 2000 a ukončuje platnosť 
uznesení uvedených v tomto materiáli pod poradovým číslom 8, 11, 20, 21, 25, 
26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 48, 55, 57, 63, 66, 70, 71, 79, 83 a 84“. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 36 s výsledkami: 

Za: 184, proti: 5,  zdržalo sa: 16,  nehlasovalo: 26, (205) – uznesenie bolo prijaté. 
 
Mgr. Jursa, člen NK, oznámil, že predložil na hlasovanie všetky návrhy na uznesenia, 
ktoré boli NK k tomuto bodu doručené. 
Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu č. 2 programu a vyhlásil prestávku. Po ukončení 
prestávky o 1340 h rokovanie ZD pokračovalo. 
 
 
K bodu 3 programu 
Prehľad hospodárenia BD-P za rok 2001 s návrhom na rozdelenie zisku 

Ing. Plechlo na úvod bodu č. 3 programu stručne oboznámil prítomných s obsahom 
prerokovávaného materiálu a otvoril diskusiu k materiálu č. 2 „Prehľad hospodárenia 
BD-P za rok 2001 s návrhom na rozdelenie zisku“. 
 
V rámci diskusie vystúpil p. Martin Kukan – S 0793 s technickou pripomienkou, že 
ako bod č. 3 programu mal nasledovať doplnený bod programu s názvom „UPC“. 
Preukázalo sa, že p. Kukan ústne predniesol návrh na uznesenie, ktoré znelo: „za 
bod 3 ...“, pričom NK písomne predložil návrh na uznesenie, ktoré znelo: „ako bod 3 
...“, t.j. písomný návrh na uznesenie nezodpovedal pôvodnému návrhu, ktorý bol 
prednesený ústne.  
Vzhľadom k uvedenému predložila Ing. Katka Valovičová – S 0514 návrh na 
uznesenie tak, ako je uvedený nižšie: 
 

Uznesenie č. 18/02 

ZD schvaľuje pokračovať v prerokovávaní bodu č. 3 programu - Prehľad 
hospodárenia  BD-P za rok 2001 s návrhom na rozdelenie zisku a ako 
nasledujúci bod č. 4 programu zaradiť problematiku UPC.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 37 s výsledkami: 

Za: 199, proti: 3,  zdržalo sa: 3,  nehlasovalo: 26, (205) – uznesenie bolo prijaté. 
 
Po prijatí uznesenia, v rámci diskusie, vystúpili delegáti s otázkami 
k prerokovávanému materiálu, na ktoré im odpovedali Ing. Plechlo, vedúci 
zamestnanci BD-P, Ing. Svetlíková - audítorka a  členovia KK. Po uplynutí 30 minút 
predložil Ing. Plechlo návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 19/02 

ZD schvaľuje predĺženie diskusie k bodu č. 3 programu o 15 minút. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 38 s výsledkami: 

Za: 171, proti: 8,  zdržalo sa: 17,  nehlasovalo: 35, (196) – uznesenie bolo prijaté. 
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Diskusia pokračovala tak, ako prebiehala počas predchádzajúcich minút. Počas celej 
diskusie žiadny delegát nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 Rokovacieho poriadku BD-P o 
zaprotokolovanie námietky alebo diskusného príspevku.  
 
Po uplynutí 15 minút Ing. Plechlo diskusiu k bodu č. 3 programu ukončil a požiadal MK 
o nahlásenie počtu delegátov prítomných v sále. Ing. Janišová, členka MK, oznámila, 
že o 1440 h bolo v sále prítomných 232 delegátov, z čoho vyplýva, že väčšina hlasov 
potrebných na prijatie uznesenia je 117.  
Ing. Plechlo požiadal NK, aby najprv prítomných oboznámila so všetkými návrhmi na 
uznesenia, ktoré boli k tomuto bodu doručené a potom ZD hlasovalo o jednotlivých 
návrhoch na uznesenia, z ktorých prijaté sú uvedené nižšie:  
 

Uznesenie č. 20/02 

ZD schvaľuje výsledok hospodárenia a účtovnú závierku BD-P za rok 2001. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 41 s výsledkami: 

Za: 162, proti: 7,  zdržalo sa: 22,  nehlasovalo: 41, (191) – uznesenie bolo prijaté. 

 
Uznesenie č. 21/02 

ZD schvaľuje z dosiahnutého HV (hosp. výnos) 50 % prerozdeliť na jednotlivé 
samosprávy do fondu GO. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 42 s výsledkami: 

Za: 128, proti: 31, zdržalo sa: 37, nehlasovalo: 36, (196) – uznesenie bolo prijaté. 

 
Uznesenie č. 22/02 

ZD schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2001 podľa časti III. materiálu č. 2 
– Prehľad hospodárenia BD-P za rok 2001 s návrhom na rozdelenie zisku. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 44 s výsledkami: 

Za: 159, proti: 4,  zdržalo sa: 38,  nehlasovalo: 31, (201) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 23/02 

ZD ukladá PD rozúčtovať členom družstva náklady na prevádzku a správu 
družstva za rok 2001, bez položky pokuty a penále, vo výške 232.559,- Sk. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 45 s výsledkami: 

Za: 166, proti: 0,  zdržalo sa: 33,  nehlasovalo: 33, (199) – uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Ing. Katka Valovičová – predsedkyňa KK podľa čl. 3 bodu 2 Rokovacieho poriadku 
BD-P požiadala o zaprotokolovanie nižšie uvedeného návrhu na uznesenie: 
 

Návrh na uznesenie: 
ZD udeľuje súhlas k uplatneniu nároku na náhradu škody voči 
RNDr. Ladislavovi Čeplíkovi, súvisiacu s podávaním daňových priznaní za 
minulé obdobie. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 47 s výsledkami: 

Za: 96, proti: 25,  zdržalo sa: 76,  nehlasovalo: 35, (197) – návrh nebol prijatý. 
 

Mgr. Jursa, člen NK, oznámil, že predložil na hlasovanie všetky návrhy na uznesenia, 
ktoré boli NK k tomuto bodu doručené. 
Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu č. 3 programu a vyhlásil prestávku. Po ukončení 
prestávky o 1625 h rokovanie ZD pokračovalo. 
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K bodu 4 programu 
UPC 

Ing. Plechlo otvoril diskusiu k bodu č. 4 schváleného programu „UPC“ a odovzdal 
slovo navrhovateľovi tohoto bodu – p. Martinovi Kukanovi. 
 
Martin Kukan – S 0793 oboznámil delegátov s  dôvodmi, ktoré ho viedli k tomu, aby 
podal návrh na doplnenie programu rokovania ZD o bod „UPC“.  
 
Poukázal na to, že sa podľa jeho názoru nedodržiavajú ustanovenia zmluvy uzavretej 
dňa 26.5.1993 medzi BD-P a spoločnosťou TELEDOM, a to:  
č. 5 –  ktoré hovorí, že „úmysel vstupu spoločnosti do BD-P musí spoločnosť 

oznámiť príslušnej správe domov a predsedovi VS“; 
č. 9 –  ktorého časť, týkajúca sa družstva, pojednáva o tom, že „spoločnosť sa ďalej 

zaväzuje, že technická realizácia, údržba a ako aj prevádzkovanie TKR, 
a prípadne všetky ďalšie vzťahové veci s BD-P s jednotlivými domácnosťami 
budú vykonávané a riešené výlučne v súlade s technickými a právnymi 
normami platnými na území SR“; 

č. 18 –   ktoré hovorí, že „nedodržaním tejto dohody, zo strany spoločnosti, v niektorej 
z jej článkov vzniká BD-P právo vypovedať ju z časti, alebo v plnom rozsahu 
lokality rozvodu TKR“. 

Ďalej sa venoval problematike právnych noriem a zadĺženosti spoločnosti UPC. 
Navrhol podať trestné oznámenie na spoločnosť UPC. O tomto návrhu sa 
nehlasovalo. 
 
Ing. Plechlo v tejto veci uviedol, že osobne rokoval so štatutárnymi zástupcami 
spoločnosti UPC, ktorí spochybnili platnosť uvedenej zmluvy. V súvislosti s rozvodmi, 
ktoré sa nachádzajú v domoch vo vlastníctve a správe BD-P, spoločnosť UPC 
oznámila, že po novelizácii zákona o telekomunikáciach, je možné ich rozvod 
považovať za rozvod všeobecne masovo-komunikačného prostriedku. 
Ďalej uviedol, že niektoré zosiľňovače patriace spoločnosti UPC boli pripojené na 
elektrické rozvody spoločných častí a zariadení domu patriacich BD-P, ale tieto 
nedostatky boli odstránené. 
BD-P doteraz nedostalo odpoveď na otázku, či túto zmluvu považujú za platnú, alebo 
nie, ale rokovania so spoločnosťou UPC budú pokračovať. 
 
V diskusii vystúpili delegáti s návrhmi na riešenie tejto problematiky, na ktoré im 
odpovedal Ing. Plechlo. Počas diskusie žiadny delegát nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 
Rokovacieho poriadku BD-P o zaprotokolovanie námietky alebo diskusného 
príspevku. Ing. Plechlo ukončil diskusiu k bodu č. 4 programu a požiadal NK, aby 
najprv prítomných oboznámila so všetkými návrhmi na uznesenia, ktoré boli k tomuto 
bodu doručené a potom ZD hlasovalo o jednotlivých návrhoch na uznesenia, z ktorých 
prijaté je uvedené nižšie:  
 

Uznesenie č. 24/02 

ZD ukladá PD vypracovať právnu analýzu dohody so spol. TELEDOM zo dňa 
26.5.1993 a v jej zmysle navrhnúť ďalšie kroky. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 51 s výsledkami: 

Za: 206, proti: 1,  zdržalo sa: 1,  nehlasovalo: 24, (208) – uznesenie bolo prijaté. 
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Mgr. Jursa, člen NK, oznámil, že predložil na hlasovanie všetky návrhy na uznesenia, 
ktoré boli NK k tomuto bodu doručené. Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu č. 4 
programu. 
 
 
K bodu 5 programu 
Návrh rozpočtu BD-P na rok 2002  

Ing. Plechlo na úvod bodu č. 5 programu stručne oboznámil prítomných s obsahom 
prerokovávaného materiálu a otvoril diskusiu k materiálu č. 3 „Návrh rozpočtu BD-P 
na rok 2002“. 
V diskusii vystúpili delegáti s otázkami k prerokovávanému materiálu, na ktoré im 
odpovedali Ing. Plechlo, vedúci zamestnanci BD-P a  členovia  KK. Počas diskusie 
žiadny delegát nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 Rokovacieho poriadku BD-P o 
zaprotokolovanie námietky alebo diskusného príspevku. Ing. Plechlo ukončil diskusiu 
k bodu č. 5 programu a požiadal NK, aby najprv prítomných oboznámila so všetkými 
návrhmi na uznesenia, ktoré boli k tomuto bodu doručené. Potom ZD hlasovalo o 
jednotlivých návrhoch na uznesenia, z ktorých prijaté je uvedené nižšie:  

 
Uznesenie č. 25/02 

ZD schvaľuje Návrh rozpočtu BD-P na rok 2002. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 54 s výsledkami: 

Za: 193, proti: 2,  zdržalo sa: 9,  nehlasovalo: 28, (204) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Mgr. Jursa, člen NK, oznámil, že predložil na hlasovanie všetky návrhy na uznesenia, 
ktoré boli NK k tomuto bodu doručené. Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu č. 5 
programu. 
 
 
K bodu 6 programu 
Správa Kontrolnej komisie BD-P 

Ing. Plechlo otvoril diskusiu k materiálu č. 4 „Správa Kontrolnej komisie BD-P“ 
a odovzdal slovo Ing. Katke Valovičovej, predsedkyni KK. V diskusii vystúpili delegáti 
s otázkami k prerokovávanému materiálu, na ktoré im odpovedali Ing. Valovičová a 
členovia KK. K prerokovávanému bodu boli NK predložené písomné návrhy na 
uznesenia. Počas diskusie žiadny delegát nepožiadal podľa čl. 3 bodu 2 Rokovacieho 
poriadku BD-P o zaprotokolovanie námietky alebo diskusného príspevku. 
Ing. Valovičová ukončila diskusiu k bodu č. 6 programu.  
 
Ing. Plechlo požiadal NK, aby najprv prítomných oboznámila so všetkými návrhmi na 
uznesenia, ktoré boli k tomuto bodu doručené a potom ZD hlasovalo o jednotlivých 
návrhoch na uznesenia, z ktorých prijaté sú uvedené nižšie:  
 

Uznesenie č. 26/02 

ZD berie na vedomie Správu KK BD-P. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 56 s výsledkami: 

Za: 188, proti: 0,  zdržalo sa: 5,  nehlasovalo: 39, (193) – uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 27/02 

ZD schvaľuje vyplatiť členom KK odmeny za rok 2001 v zmysle Zásad na 
priznanie odmien členom PD, KK a VS BD-P, schválených na ZD dňa 19.5.2001, 
v celkovej výške 285.000,- Sk. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 57 s výsledkami: 

Za: 129, proti: 6,  zdržalo sa: 60,  nehlasovalo: 37, (195) – uznesenie bolo prijaté. 
 
Mgr. Jursa, člen NK, oznámil, že predložil na hlasovanie všetky návrhy na uznesenia, 
ktoré boli NK k tomuto bodu doručené. Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu č. 6 
programu. 
 
 
K bodu 7 programu 
Správa Volebnej komisie BD-P 

Ing. Plechlo otvoril diskusiu k materiálu č. 5 „Správa Volebnej komisie BD-P“ 
a odovzdal slovo predsedovi Volebnej komisie ZD BD-P (ďalej len VK) – 
Ing. Štefanovi Vidličkovi, aby viedol rokovanie v nasledujúcich dvoch bodoch 
programu. Ing. Vidlička vyzval delegátov, ktorí si nevyzdvihli volebné lístky, aby tak 
urobili, ešte pred začatím prerokovávania bodu č. 8 programu, t.j. pred voľbami do PD 
a KK. V diskusii žiadny delegát nevystúpil s otázkami k prerokovávanému materiálu. 
Ing. Vidlička ukončil diskusiu k bodu č. 7 programu a  predložil návrh VK na 
uznesenie: 
 

Uznesenie č. 28/02 

ZD berie na vedomie Správu VK BD-P. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 58 s výsledkami: 

Za: 144, proti: 0,  zdržalo sa: 6,  nehlasovalo: 82, (150) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Mgr. Jursa, člen NK, oznámil, že k uvedenému bodu NK neobdržala od delegátov 
žiadny písomný návrh na uznesenie. Ing. Vidlička ukončil rokovanie k bodu č. 7 
programu. 
 
 
K bodu 8 programu 
Voľby do Predstavenstva BD-P, Kontrolnej komisie BD-P 

Ing. Vidlička otvoril diskusiu k materiálu č. 6 „Voľby do Predstavenstva BD-P, 
Kontrolnej komisie BD-P“ a informoval prítomných delegátov, že VK boli  
k stanovenému termínu, t.j. do 15.3.2002 k navrhovanej kandidátskej listine doručené 
dve písomnosti, z ktorých jedna obsahovala pripomienku ku kandidatúre Ing. Dušana 
Vávru za člena PD a druhá pripomienku ku kandidatúre Mgr. Jána Jankelu za člena 
PD. Ing. Vidlička odovzdal slovo členke VK - sl. Baňákovej, ktorá stručne oboznámila 
delegátov s obsahom pripomienok: 
1. Ing. Holec opätovne obvinil Ing. Vávru z nedodržania a nerešpektovania uzn. PD 

č. 4/10/92 bod l), ktorým PD schválilo menovanému pridelenie 4-izbového bytu na 
Dlhých dieloch, za podmienky, že užívateľ uzatvorí s BD-P dohodu o poskytnutí 
svojho terajšieho bytu BD-P alebo členovi družstva. 
Ing. Vávra v tejto veci uviedol, že BD-P mu písomnú dohodu nepredložilo, 
z dôvodu, že v čase plnenia uznesenia by táto dohoda bola v rozpore 
s Občianskym zákonníkom. 
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2. Z VS 0204 zaslali námietky proti zaradeniu Mgr. Jankelu na kandidátsku listinu, 
z dôvodu, že navrhovaný kandidát bol členom PD v čase, keď bolo schválené 
predĺženie termínovaných vkladov v AG banke, a.s., napriek tomu, že sa vedelo, 
že AG banka, a.s. ide do konkurzu. 
Mgr. Jankela v tejto veci uviedol, že predĺženie termínovaných vkladov 
v AG banke, a.s. bolo realizované v čase, keď ešte nebol kooptovaný za člena PD. 

 
Ing. Janišová, členka MK, oznámila, že o 1810 h bolo v sále prítomných 218 delegátov, 
z čoho vyplýva, že väčšina hlasov potrebných na prijatie uznesenia je 110.  
 
Ing. Vidlička požiadal kandidátov na členov PD – Mgr. Jankelu, Ing. Vávru 
a kandidátku za členku KK – Ing. Valovičovú, aby sa predstavili delegátom. Po 
ukončení predstavovania Ing. Vidlička požiadal delegátov, aby pristúpili k volebným 
schránkam a vykonali voľby.  
Počas vykonávania volieb Ing. Plechlo prerušil rokovanie k bodu č. 8 programu. 

     
 

K bodu 9 programu 
Rôzne 

Počas prerušenia rokovania k bodu č. 8 programu a sčítavania hlasov odovzdaných 
v tajných voľbách, Ing. Plechlo otvoril diskusiu k bodu č. 9 programu „Rôzne“. 
V diskusii vystúpili delegáti s otázkami, na ktoré im odpovedali Ing. Plechlo, vedúci 
zamestnanci BD-P a  členovia KK. V rámci diskusie žiadny delegát nepožiadal podľa 
čl. 3 bodu 2 Rokovacieho poriadku BD-P o zaprotokolovanie námietky alebo 
diskusného príspevku.  
Ing. Plechlo požiadal NK, aby najprv prítomných oboznámila so všetkými návrhmi na 
uznesenia, ktoré boli k tomuto bodu doručené a potom ZD hlasovalo o jednotlivých 
návrhoch na uznesenia, z ktorých prijaté sú uvedené nižšie:  
 

Uznesenie č. 29/02 

ZD ukladá riešiť monopolné postavenie firmy V.E.K. na BD-P a vytvoriť 
konkurenčné prostredie v oblasti dispečingu údržby, výmeny vodomerov a pod. 
(formou konkurzu alebo výberového konania). 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 60 s výsledkami: 

Za: 131, proti: 13, zdržalo sa: 33, nehlasovalo: 41, (177) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Na základe ústnej pripomienky p. Dušana Dubínyho – S 0729 k postupu VK pri 
vykonávaní volieb do PD a KK BD-P v bode č. 8 programu, Ing. Valovičová - S 0514 
podala návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 30/02 

ZD súhlasí s postupom vykonania volieb dňa 23.3.2002 do PD a KK BD-P, ktoré 
boli vykonané bez splnenia bodu 2. Pokynov VK BD-P. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 61 s výsledkami: 

Za: 194, proti: 1,  zdržalo sa: 3,  nehlasovalo: 20, (198) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Medzi hlasovaniami k jednotlivým návrhom na uznesenia v bode č. 9 programu bolo 
rokovanie prerušené a ZD sa vrátilo k prerokovaniu bodu č. 8 programu „Voľby do 
Predstavenstva BD-P, Kontrolnej komisie BD-P“. 
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Predseda VK – Ing. Vidlička oboznámil ZD s výsledkami tajných volieb.  
V prvom kole volieb za člena PD bolo vydaných 218 hlasovacích lístkov, odovzdaných 
bolo 206 hlasovacích lístkov, z nich bolo 180 lístkov s platnými hlasmi a 26 
s neplatnými hlasmi. 
Kandidáti do PD neboli zvolení. Mgr. Ján Jankela získal 99 hlasov, čo je 45,41 % 
všetkých hlasov. Ing. Dušan Vávra získal 81 hlasov, čo je 37,16 % všetkých hlasov. 
V prvom kole volieb za členov KK bolo vydaných 218 hlasovacích lístkov, 
odovzdaných bolo 203 hlasovacích lístkov, z nich bolo 151 lístkov s platnými hlasmi a 
52 s neplatnými hlasmi. 
 

Uznesenie č. 31/02 

ZD zvolilo za členku KK Ing. Katku Valovičovú.  
Ing. Katka Valovičová získala 151 hlasov, čo je 69,27 % všetkých hlasov.  
 
Po vyhlásení výsledkov volieb pokračovalo rokovanie k bodu č. 9 programu „Rôzne“. 
Ing. Plechlo vyzval NK, aby pokračovala v predkladaní návrhov na uznesenia k tomuto 
bodu. Mgr. Jursa, člen NK, predniesol ďalšie doručené písomné návrhy na uznesenia 
a potom ZD pristúpilo k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch na uznesenia, z ktorých 
prijaté sú uvedené nižšie: 
 

Uznesenie č. 32/02 

ZD ukladá predsedovi zabezpečiť, aby práce na vyhradených technických 
zariadeniach plynových, zdvíhacích, tlakových a elektrických, v zmysle § 3 vyhl. 
č. 74/1996 Z. z. vykonávali pre BD-P len dodávatelia, ktorí majú na to príslušné 
oprávnenie vydané Inšpektorátom bezpečnosti práce alebo Inšpekciou práce. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 62 s výsledkami: 

Za: 170, proti: 0,  zdržalo sa: 8,  nehlasovalo: 40, (178) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Unesenie č. 33/02 

ZD ukladá PD, aby pred platbami za dodané teplo trvalo na tom, aby Okresný 
úrad Bratislava V, ktorý rozhodol o cenách tepla pre C-term, s.r.o. za roky 1996 
až 2002, dal BD-P podrobné kalkulácie cien spolu s dôvodovými správami na 
zvyšovanie cien tepla za dodávku jedného GJ tepla v jednotlivých rokoch. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 67 s výsledkami: 

Za: 129, proti: 2,  zdržalo sa: 30,  nehlasovalo: 57, (161) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Ing. Cyril Somorovský - S 0747 požiadal podľa čl. 3 bodu 2 Rokovacieho poriadku 
BD-P o zaprotokolovanie nasledovných dvoch návrhov na uznesenie: 
 

Návrh na uznesenie: 
ZD ukladá PD vyhodnotiť k zvyšovaniu inflácie a cien za plyn k neúmernému 
zvyšovaniu cien za teplo.   
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 68 s výsledkami: 

Za: 15, proti: 10,  zdržalo sa: 127,  nehlasovalo: 66, (152) – návrh nebol prijatý. 
 

Návrh na uznesenie: 
ZD ukladá KK zhodnotiť, či zvyšovanie cien za tepelnú energiu v rokoch 1996 až 
2002 bolo odôvodnené reálnymi návrhmi.  
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 69 s výsledkami: 

Za: 12, proti: 21,  zdržalo sa: 117,  nehlasovalo: 68, (150) – návrh nebol prijatý. 
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Uznesenie č. 34/02 

ZD ukladá PD riešiť, a konečne doriešiť, využívanie spoločných priestorov 
telekomunikáciami na ich zariadenia (telefónne rozvody); T: do nasledujúceho 
ZD. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 70 s výsledkami: 

Za: 170, proti: 1,  zdržalo sa: 9,  nehlasovalo: 38, (180) – uznesenie bolo prijaté. 
 

Ing. Plechlo požiadal MK o nahlásenie počtu delegátov prítomných v sále.  
 
Ing. Janišová, členka MK, oznámila, že o 1940 h bolo v sále prítomných 210 delegátov, 
z čoho vyplýva, že väčšina hlasov potrebných na prijatie uznesenia je 106.  
 
Ing. Plechlo predložil a zdôvodnil nasledovný návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 35/02 

ZD ukladá PD zosúladiť „Zmluvu o prevode vlastníctva bytov“ a „Zmluvu 
o výkone správy“ so stanovami  družstva a so všeobecne záväznými predpismi. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 78 s výsledkami: 

Za: 182, proti: 0,  zdržalo sa: 5,  nehlasovalo: 23, (187) – uznesenie bolo prijaté. 
 
Mgr. Jursa, člen NK, predložil ďalší návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. 36/02 

ZD žiada, v prípade, ak nie je určený kľúč na rozdelenie zisku 50 % z uvedenej 
sumy do fondov údržby samospráv, rozdeliť zisk plošne podľa počtu členov 
nájomcov a vlastníkov bytov a nie podľa výšky financií na jednotlivých účtoch 
samospráv. 
O návrhu bolo vykonané hlasovanie č. 79 s výsledkami: 

Za: 107, proti: 11, zdržalo sa: 54, nehlasovalo: 38, (172) – uznesenie bolo prijaté. 
 
Mgr. Jursa, člen NK, oznámil, že predložil na hlasovanie všetky návrhy na uznesenia, 
ktoré boli NK k tomuto bodu doručené. Ing. Plechlo ukončil rokovanie k bodu č. 9 
programu. 
 
V diskusii k tomuto bodu Ing. Eleonóra Polakovičová – S 0318 predniesla diskusný 
príspevok, ale o jeho zaprotokolovanie požiadala nie verejne, ale až ku koncu 
rokovania, a to zapisovateľku osobne. Na základe toho PD na zasadnutí dňa 
18.4.2002 uzn. PD č. 120/4/02 rozhodlo, že takto neverejne a dodatočne predloženej 
požiadavke nemá oprávnenie vyhovieť.  
 
 
K bodu 10 programu 
Záver 

Predseda BD-P, Ing. Juraj Plechlo, oznámil, že ZD prerokovalo všetky body 
schváleného programu. Poďakoval prítomným delegátom za účasť, požiadal ich, aby 
odovzdali MK delegačné lístky a ukončil rokovanie ZD.   
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Zapísala:  
Dana Szitásová ___________________ 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Tibor Szarka  ___________________ 
 
 
Ľudovít Mandúch ___________________ 
 
 
 
 
 
 
              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 podané NK, 

 výpis uznesení prijatých ZD. 


