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Kontrola uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

splatných k 30.4. 2009  
 
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: 
Rokovanie sa uskutočnilo koncom roku 2008, na stretnutí starostu s novým 
arcibiskupom Stanislavom Zvolenským a jeho generálnym vikárom. 
Predstavitelia cirkvi informovali o tom, že po vzniku novej arcidiecézy prebieha 
proces presunu majetkovej agendy z Trnavy do Bratislavy. Pripravuje sa vznik 
Ekonomickej komisie arcidiecézy, ktorá bude poradným orgánom arcibiskupa 
pre otázky využitia cirkevného majetku. Predstavitelia cirkvi nevylúčili spoločný 
projekt spojený s výstavbou nájomných bytov, kde by časť postavených bytov 
využila katolícka cirkev pre svoje potreby. V priebehu nasledujúcich mesiacov si 
cirkev vyžiadala od mestskej časti viaceré územno-plánovacie informácie, 
týkajúce sa možného využitia  cirkevných pozemkov v Petržalke, najmä 
v lokalite Kapitulského poľa. Podľa dohody zo stretnutia bude diskusia mestskej 
časti a katolíckej cirkvi pokračovať.  
Navrhujeme nový termín kontroly: november 2009 

neuvedený 31.10.2007 
NT: 
28.2.2008 
NT: 
31.8.2008 
NT: 04/2009 

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-

neuvedený 31.10.2007 
NT: 
28.2.2008 
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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 je splnené. 
FC Artmedia preinvestovala do revitalizácie školského areálu ZŠ Budatínska 
zmluvne dohodnutú čiastku do 30.4.2009. Hlavné futbalové ihrisko je 
dokončené, ale ešte neskolaudované. Ostáva dokončiť vedľajšie športoviská, 
ktoré sú financované z prostriedkov spoločnosti Viena Gate. 
 

NT: 
31.5.2008 
NT: 
30.9.2008 
NT: 12/2008 
NT: 
30.4.2009 

261 28.10.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á prednostovi miestneho úradu 
pripraviť kalkuláciu nákladov a podklady k rekonštrukcii (opravám) terás, ktoré 
sú v správe mestskej časti a to v častiach vstupné schodiská, rampy, vpuste a 
iných častiach v havarijnom stave ohrozujúcom zdravie v termíne do 1. 
zastupiteľstva v r. 2009 a zahrnúť do návrhu rozpočtu na r. 2009 výdavky na 
rekonštrukciu, prípadne opravy terás. 
Plnenie: Uznesenie je splnené.  
Kalkulácia nákladov na opravy terás je spracovaná v nasledovnej štruktúre: 

- oprava schodísk a rámp 
- oprava / výmena kanálových vpustí 
- lokálne opravy povrchu terás 

MÚ má vypracovaný pasport terás a opravy sa začali postupne v poradí riešenie 
havarijných stavov (schodisko na ul. Jasovská) a potom ďalšie opravy  

02/2009 04/2009 

270 28.10.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ž i a d a  prednostu miestneho úradu,  
aby sa obrátil na magistrát hlavného mesta, Paming, prípadne iné orgány, vo veci 
sochy Oľgy Trebitschovej od autora A. Riegeleho za účelom navrátenia sochy do 

Neuvedený 
 

NT: 
21.4.2009 
(komisia 
kultúry) 
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mestskej časti Petržalka. O umiestnení sochy rozhodne Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Materiál ohľadom umiestnenia sochy Oľgy Trebitschovej bol predmetom 
rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2009, ktoré uznesením č. 373 
odporučilo poslancom mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy schváliť 
umiestnenie originálu sochy v jednej z umeleckých škôl v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

327 10.3.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á  prednostovi miestneho úradu 
prerokovať materiál v komisiách miestneho zastupiteľstva, ktoré detailnejšie 
zanalyzujú stav plnenia a prípadne prehodnotia dané priority  do 30.4.2009. 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Plnenie programových priorít bolo prerokované v komisiách miestneho 
zastupiteľstva a neboli vznesené žiadne zásadné výhrady a návrhy na úpravu 
priorít. 

30.4.2009  

333 10.3.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á  riaditeľom zriadených organizácií 
spracovať upravený Štatút organizácie v súlade so schválenými dodatkami 
a predložiť na rokovanie v mesiaci apríl 2009. 
Plnenie: Uznesenie nie je splnené v termíne. 
Štatúty organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka neboli 
predložené do stanoveného termínu, a preto sú predložené na rokovanie miestnej 
rady  až 19.5.2009 a následne na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

04/2009  

334 10.3.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
b) u k l a d á  prednostovi miestneho úradu 
spracovať návrh opatrení vyplývajúcich z materiálu a predložiť na zasadnutie 
miestnej rady v mesiaci apríl 2009  (vyhradené parkovanie) 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Materiál bol spracovaný, prerokovaný na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 
5.5.2009,  no rokovanie o ňom bolo prerušené. 
 

MR 04/2009  
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355 7.4.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
ž i a d a  
1. starostu, aby zabezpečil okamžitú úhradu záväzkov mestskej časti voči 

Bytovému podniku Petržalka, s.r.o. 
2. prokuristu BPP, s.r.o. o okamžitú úhradu záväzkov voči iným správcom 
Plnenie: 
1. časť uznesenia je splnená. 
Starosta na porade konanej po miestnom zastupiteľstve uložil prokuristovi 
spoločnosti BPP, s.r.o. úlohu, aby do termínu 30.4.2009 uhradil záväzky BPP, 
s.r.o. iným správcom vo výške 166 240,- €.  
2. časť uznesenie je nesplnená.  
Prokurista danú úlohu nesplnil s odôvodnením, že nemá finančné prostriedky.  
Je podozrenie, že finančné prostriedky účelovo viazané na úhradu záväzkov 
cudzím správcom boli s vedomím prokuristu použité na úhradu prevádzkových 
nákladov BPP, s.r.o. 

Ihneď  

356 7.4.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á 
prednostovi miestneho úradu, 
aby na právne vymáhanie starých pohľadávok vyhlásil externé ponukové konanie 
na advokátsku kanceláriu na základe súťažných podkladov mestskej časti 
Bratislava-Petržalka   
Plnenie: Uznesenie je splnené 
Verejné obstarávanie na vymáhanie pohľadávok bolo vyhlásené na internetovej 
stránke mestskej časti dňa 19.5.2009. 

ihneď  

 


