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Kontrola uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

splatných k 26.6.2007 
 
Číslo 
uzn. 

Dátum 
prijatia 

Text Termín Kontrola 

155 29.6.2004 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje 
návratnú finančnú výpomoc vo výške 5 mil. Sk z Fondu rozvoja bývania pre 
farnosť Sv. Rodiny – Petržalka II na 5 rokov s účelovým určením na splatenie 
dosiaľ neuhradených prác s podmienkou  mesačných splátok vo výške minimálne 
70 tis. Sk a založením predložených pozemkov farnosti Sedembolestnej v mestskej 
časti Bratislava-Vajnory ako záruky   
p o v e r u j e  
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka rokovať o možnosti získania 
cirkevných pozemkov do dlhodobého prenájmu za účelom výstavby nájomných 
bytov. 

neuvedený 31.10.2007 

226 24.5.2005 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje 
odpredaj nehnuteľnosti 

– 2 620 000,- Sk – objekt, pozemok pod objektom, prípojky,  
– 2 680 000,- Sk – areálové oplotenie 

spolu za cenu 5 300 000,- Sk pre žiadateľa BERTON, spol. s r.o., Bratislava, čo 
predstavuje 60 % ceny. V prípade nerealizácie účelu projektu definovaného 
v žiadosti zo dňa 27.6.2005 do 30 dní po uplynutí 2 rokov kupujúci doplatí 40 % 
ceny. 

neuvedený 4.10.2007 

332 12.4.2006 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. Prerušuje  rokovanie o tomto bode. 
2. Ukladá prednostovi miestneho úradu spolu so zástupcami MŠK ISKRA 

Petržalka pripraviť konkrétny a záväzný materiál, ktorý bude riešiť: 
a) - priestorové umiestnenie nového ihriska 
b) - financovanie výstavby nového ihriska 
c) - harmonogram realizácie. 

Materiál podľa bodu 2. pripraviť v najbližšom možnom termíne. Po následnom 

neuvedený 30.9.2007 
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prerokovaní v odborných komisiách, miestnej rade a poslaneckých kluboch zaradiť 
do programu rokovania najbližšieho riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

339 25.4.2006 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada Ing. Vieru 
Kimerlingovú, zástupkyňu starostu plniacu úlohy starostu rokovať so 
Západoslovenskou energetikou o spôsobe rekonštrukcie vysokonapäťového 
vedenia v oblasti Janíkovho dvora. 

neuvedený 30.9.2007 
 

376 10.10.2006 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch v a ľ  u j e  
1. zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 345 z 27.6.2006 v podmienkovej časti uznesenia v znení: „.... za podmienky 
podpísania darovacej zmluvy investície minimálne 10 mil. Sk na vybudovanie 
športových centier mládeže v ZŠ Dudova č. 2 a v ZŠ Budatínska č. 61“ 

2. predĺženie platnosti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 345 z 27.6.2006 do 30 dní od  schválenia tohto uznesenia, 
t.j. do 9.11.2006. 

neuvedený 31.10.2007 

381 21.11.2006 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje s 
pripomienkami 

1. Všeobecné riešenie dlhodobého prenájmu pozemkov pod novo- 
vybudovanými kontajnerovými stanovišťami na dobu 30 rokov za cenu 1,- 
Sk/m2/rok v k.ú. Petržalka s tým, že nájom bude uhradený vopred za celú 
dobu nájmu. 

2. Dlhodobý prenájom pozemkov pod kontajnerovými stanovišťami do výmery 
30 m2 na dobu 30 rokov je v kompetencii starostu mestskej časti Bratislava-
Petržalka. Pri vyššej výmere kontajnerového stanovišťa schvaľuje prenájom 
pozemkov Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Každú žiadosť o vybudovanie kontajnerového stanovišťa predložiť na vyjadrenie 
komisii životného prostredia.  
 

neuvedený 30.9.2007 

10 19.12.2006 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada starostu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka predložiť návrh na zosúladenie právneho 
stavu v príspevkovej organizácii Bytový podnik 
Plnenie: 

31.3.2007 26.6.2007 
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Uznesenie je splnené. Transformačný projekt Bytového podniku Petržalka bol 
predmetom rokovania miestnej rady dňa 12.6.2007 a je predložený na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva  

21 27.2.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi MÚ 
pripraviť opatrenia na zvýšenie bežných príjmov mestskej časti 
a) prehodnotenie nájomných zmlúv mestskej časti 
b) zmenu metodického usmernenia k prenájmu nebytových priestorov základných 
a materských škôl 
c) návrh na zvýšenie efektívnosti výberu miestnych daní 
d) návrh riešenia statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené . 
Bod a/ - schválením zmeny nájmu za garáže a garážové státia vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v miestnej rade dňa 17.5.2007.  
Bod b/ miestna rada  dňa 12.6.2007 uznesením  č. 50 schválila Zásady a postup pri 
prenájme nebytových priestorov a nové znenie metodického usmernenia 
k prenájmu nebytových priestorov základných a materských škôl 
Bod c/ - návrh bol predložený do operatívnej porady starostu v mesiaci marci 2007 
(zameraný na výber poplatkov za psov) 
Bod d/ - materiál bol predložený na zasadnutie miestnej rady 12.6.2007, ktorá 
uznesením č. 48 požiadala Radu Fondu statickej dopravy o predloženie ďalšieho 
postupu riešenia problematiky v mesiaci septembri  

30.6.2007 bod d/: 09/2007 
 
 
 

21 27.2.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada starostu 
začať rokovanie s bankami na vybavenie úveru vo výške 35 mil. Sk na kapitálové 
výdavky pre m. p. VPS na nákup strojného vybavenia za účelom zabezpečenia 
kosenia, údržby zelene a čistenia plôch  v správe mestskej časti. 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. K dnešnému dňu predložili ponuku poskytnutia úveru štyri  
banky - Dexia banka, Tatrabanka, OTP banka a najnovšie aj SLSP. Finančné 
oddelenie, odd. ŽP a m.p. VPS spracovali finančné a technické požiadavky a 
materiál bol predložený do operatívnej porady starostu. Dopracovaním materiálu o 
ekonomickú časť bol poverený prvý zástupca starostu, ktorý ho zatiaľ nepredložil.  

neuvedený 26.6.2007 
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21 27.2.2007 3. Do zmeny rozpočtu sa z položky "údržba zelene" môže čerpať len so súhlasom 
komisie životného prostredia. Miestne zastupiteľstvo žiada, aby sa nepodpisovali 
žiadne dodatky k existujúcim zmluvám. 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní. Komisia ŽP dňa 6.3.2007 prijala uznesenie č. 15, v ktorom 
odporúča odd. ŽP postupovať podľa predloženého Harmonogramu prác údržby 
verejnej zelene na rok 2007 a žiada vedúceho odd. ŽP, aby elektronickou poštou 
informoval členov komisie o termínoch preberacích prác. 

 9/2007 

34 27.3.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi MÚ 
predložiť materiál, ktorý navrhne realizačné opatrenia k jednotlivým bodom 
programových priorít. V materiáli musia byť zapracované zodpovedné osoby, 
termíny, širšie popisy jednotlivých bodov a ich finančné návrhy. 
Plnenie: Na základe podkladov od jednotlivých komisií a podkladov od vedúcich 
oddelení pracuje starosta na finálnom návrhu materiálu, ktorý bude predložený do 
konca júna poslancom.  

5/2007 Jún 2007 

35 27.3.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada starostu 
spracovanie transformačného projektu do 30.4.2007 a jeho predloženie na 
rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. Transformačný projekt Bytového podniku Petržalka bol 
predmetom rokovania miestnej rady dňa 12.6.2007 a je predložený na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. 

30.4.2007 26.6.2007 

40 27.3.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi MÚ 
úradu predkladať do komisie územného plánu, výstavby a dopravy ako poradného 
orgánu miestneho zastupiteľstva investičné a urbanizačné zámery bez výnimky 
pred rozhodnutím stavebného úradu o ďalšom postupe. V prípade nesúladu 
postupu miestneho úradu  s prijatým uznesením komisie, je potrebné vypracovať 
písomnú informáciu a zdôvodnenie. O vážnych rozporoch bude miestne 
zastupiteľstvo informované prostredníctvom komisie. 

trvalý polročne -
9/2007 

46 24.4.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada prednostu MÚ 
1. Poskytnúť v rámci ponukového konania prenájom priestorov na MŠ Fedinova č. 
7 na sociálne a sociálno-zdravotnícke účely. 

 26.6.2007 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. Ponukové konanie na prenájom objektu bolo zverejnené, 
4.6.2007 boli otvorené obálky k ponukovému konaniu komisiou, ktorú vymenoval 
starosta, materiál bol predložený na rokovanie miestnej rady 12.6.2007 
a miestneho zastupiteľstva v mesiaci jún 2007. 

56 29.5.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi MÚ 
zaradiť platné uznesenia do kontroly uznesení predkladaných na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené.  

neuvedený  

57 29.5.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi MÚ 
1. vyvodiť osobnú zodpovednosť voči osobám a zamestnancom miestneho úradu 
Bratislava-Petržalka za nedbanlivosť, nedôslednosť a konanie v rozpore so 
záujmom mestskej časti pri polyfunkčnom mestskom bloku Rusovská cesta, kde 
sadovnícke práce mal pôvodne realizovať investor ENCONT, s.r.o. 
2. iniciovať rokovanie s formou ENCONT, s.r.o. o príspevku na realizáciu 
projektu s termínom do 26.6.2007 
Plnenie: 
Uznesenie v bode 2 je splnené. K bodu 2/: Dňa 14.6.2007 sa uskutočnilo 
rokovanie so zástupcami spoločnosti ENCONT vo veci parčíku. Informácia bude 
podaná povereným prednostom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 26.6.2007 . 
K bodu 1. bude predložený dodatok tohto materiálu . 

26.6.2007  

60 29.5.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi MÚ 
riaditeľom miestnych podnikov 
1. zabezpečiť zverejnenie všetkých výberových konaní na internetovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na dobu najmenej 10 dní 
2. zabezpečiť vytvorenie na internetovej  stránke mestskej časti Bratislava-
Petržalka schránku "Archív verejných súťaží a výberových konaní" 
3. zabezpečiť po uplynutí 10-dňovej lehoty presunutie všetkých zverejnených 
výberových konaní do novovytvoreného archívu verejných súťaží a výberových 
konaní zriadenom na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka s 
kontrolou jedenkrát ročne 

neuvedený 11/2007 
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Plnenie: 
Uznesenie sa začalo plniť. Požadovaná schránka bola na internetovej stránke 
mestskej časti vytvorená 31.5.2007. Finančné náklady na vytvorenie schránky boli 
2000,- Sk. 

61 29.5.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi MÚ 
začať s prípravou budovania zberného dvora na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka. Informáciu predložiť na rokovanie MZ v septembri 2007. 

1.9.2007 9/2007 
 
 

62 29.5.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi MÚ 
preveriť použitie rozpočtových finančných prostriedkov na vybudovanie parku 
Rusovská cesta – Gercenova ul. 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. Komisia ŽP na svojom zasadnutí dá 6.3.2007 prijala 
uznesenie č. 14, ktorým odporúča dokončiť sadovnícke úpravy podľa schváleného 
projektu „Parčík Rusovská – Gercenova ul. a financovať ho z kapitálových 
výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom. Preverením nebol zistený nesúlad 
s čerpaním finančných prostriedkov. Podrobná informácia je predložená v rámci 
informačných materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva v mesiaci jún 
2007. 

Do 26.6.2007  

 


