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Kontrola uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

splatných k 31. 10. 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. 
Plnenie: Uznesenie zatiaľ nie je splnené.  
Starosta mestskej časti rokoval s novým farárom farnosti Sv. Rodiny J. Dúcom, 
ktorý ho informoval, že rokovania o pozemkoch je potrebné viesť na úrovni 
arcibiskupského úradu v Trnave. Takéto rokovania sa zatiaľ neuskutočnili.  
Nový kontrolný termín: 28.2.2008 

neuvedený 31.10.2007 

261 4.10.2005 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. 
Plnenie: 
Nedošlo k naplneniu deklarovaného záväzku. Spoločnosť Berton, s.r.o k dátumu 

neuvedený 4.10.2007 
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4.7.2007 nezrealizovala účel projektu definovaného v žiadosti, t. j. rekonštrukciu 
objektu pre potreby sociálnej starostlivosti o petržalských dôchodcov, ani 
nepožiadala o vydanie stavebného povolenia na rekonštrukčné práce. V kúpnej 
zmluve sa záväzok spoločnosti Berton, s.r.o o doplatení 40% ceny nevyskytuje. 
Podrobnejšia informácia je uvedená v osobitnom materiáli aj s návrhom postupu. 

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 
prerokovaní v odborných komisiách, miestnej rade a poslaneckých kluboch 
zaradiť do programu rokovania najbližšieho riadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. 
Plnenie: Uznesenie zatiaľ nie je splnené.  
Zatiaľ sa mestská časť zaoberala riešením otázky spolupráce s MŠK Iskra 
Petržalka, o čom bol predložený materiál na zasadnutie miestnej rady 9.10.2007. 
Uznesením MR č. 90 bol starosta poverený rokovaním s predsedom klubu 
ohľadom uzatvorenia zmluvy o spolupráci. Rokovanie sa uskutočnilo 8.11.2007.  
Miestna rada dňa 13.11.2007 uznesením č. 103 zobrala na vedomie informáciu o 
zrušení zmluvy o združení a uložila prednostovi miestneho úradu pripraviť 
zmluvu o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a MŠK Iskra 
Petržalka v termíne do 18.12.2007. 
Nový kontrolný termín: 31.1.2008 

neuvedený 30.9.2007 
 
 

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 NT: 
30.4.2008 
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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. 

Plnenie: Uznesenie sa plní. 
Na septembrovom miestnom zastupiteľstve neschválili poslanci návrh miestneho 
úradu na obstaranie zmien územného plánu mesta v časti športový areál 
Artmedie. Následne sa obrátil na starostu predstaviteľ klubu o zaslanie pôvodne 
navrhovanej zmeny schválenej poslancami v minulom volebnom období 
uznesením č. 345. Miestna rada 9.10.2007 odporučila starostovi zaslať toto 
uznesenie námestníkovi Korčekovi, čo sa aj stalo. Tým sa vytvoril predpoklad 
pre získanie 10 mil. Sk, o ktorých hovorí toto uznesenie.  
Nový kontrolný termín: 28.2.2008 

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 NT: 
31.5.2008 
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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:  
Uznesenie je splnené.  Materiál bol predložený na zasadnutie miestnej rady dňa 
9.10.2007, ktorá uznesením č. 92 požiadala predsedov poslaneckých klubov 
a predsedov komisií prerokovať materiál a výstup z rokovaní predložiť do 
6.11.2007. Uznesením č. 98 dňa 13.11.2007  miestna rada odporučila predložiť 
materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 27.11.2007. 

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 -
3/2008 

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 – 
1x ročne 

05/2008 
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71 26.6.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
IV. u k l a d á  prednostovi MÚ 
3. zabezpečiť overenie ročnej účtovnej závierky audítorom 

03/2008  

71 26.6.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
IV. u k l a d á  riaditeľke Bytového podniku Petržalka 
c) vykonať všetky úlohy súvisiace so zrušením Bytového podniku Petržalka 

12/2007  

 
71 

 
26.6.2007 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
IV. u k l a d á  riaditeľke Bytového podniku Petržalka 
d) postupne vysporiadať pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami k 31.12.2007 

31.12.2007  

71 26.6.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
IV. u k l a d á  riaditeľke Bytového podniku Petržalka 
e) zabezpečiť všetky účtovné postupy súvisiace s transformáciou Bytového 
podniku Petržalka, ako aj účtovnú závierku k termínu jeho zániku k 31.12.2007      

03/2008  

84 25.9.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á  prednostovi MÚ 
predložiť návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov miestneho úradu 

30.11.2007 
 
 

 

84. 25.9.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á  prednostovi MÚ 
vykonať vnútorný alebo vonkajší procesný audit na základe programového 
rozpočtovania 

30.6.2008 
 

 

90 25.9.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á  prednostovi MÚ 
začať s prípravou obstarávania územného plánu zóny pre územie vymedzené 
urbanistickou štúdiou Petržalka City 
Návrh termínu kontroly: 31.1.2008 

neuvedený 
 

 

99 30.10.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á  prednostovi MÚ 
pripraviť návrh zmeny VZN o miestnych daniach týkajúci sa spoplatnenia 
parkovania 

Neuvedený  

107 30.10.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. u k l a d á  prednostovi MÚ 
predložiť správu o realizácii projektu Phare – Petržalské korzo. Doplniť 

30.11.2007 
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informáciu ako sa miestny úrad vysporiadal s kontrolnými zisteniami uvedených 
v Správe z kontroly čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na realizáciu projektu „Petržalské korzo“.  
2.u k l a d á  miestnemu kontrolórovi  
doplniť v správe z kontroly prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov 
zistených následnou finančnou kontrolou. 
 

 


