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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.5.2009 
 
60 29.5.2007 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi 

MÚ a 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  
Plnenie:  
1. Prvá časť uznesenia sa plní priebežne. Na internetovej stránke mestskej časti 

sú pravidelne zverejňované vyhlásené výberové konania na miesta vedúcich 
oddelení miestneho úradu, ponukové konania na dodávateľov tovarov a 
služieb. Všetky výzvy od riaditeľov organizácií mestskej časti sú tiež 
zverejnené na tejto stránke (viď príslušný link, resp. archív verejných súťaží) 

2. Druhá časť uznesenia je splnená vytvorením príslušnej stránky (možnosť 
kontroly cez www.petrzalka.sk – verejné súťaže a výberové konania) 

3. Tretia časť uznesenia sa priebežne plní – viď archív verejných súťaží na 
uvedenej stránke.  
 

neuvedený – 
1x ročne 

05/2008 
05/2009 

152 4.3.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi 
miestneho úradu po schválení zmien a doplnkov územného plánu predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh na obstaranie územného plánu zóny. 
Plnenie: Uznesenie zatiaľ nie je splnené. 
Pretože mesto Bratislava okrem jednej zmeny územného plánu v súvislosti 
s budovaním trate TEN-T17 neschválilo žiadne zmeny a doplnky územného 
plánu, toto uznesenie zatiaľ nebolo možné splniť.  
Navrhuje sa termín kontroly 31.1.2010 

Neuvedený  

230 30.9.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi 05/2009  
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miestneho úradu vyhodnotiť prínos práce inšpektorov verejného poriadku.  
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Materiál „Vyhodnotenie prínosu inšpektorov verejného poriadku“ bol 
predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 9.6.2009, ktoré ho 
uznesením č. 385 schválilo. 

245 30.9.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
e) ž i a d a starostu mestskej časti 
1. aby menoval jedného zástupcu miestneho úradu do Redakčnej rady 

Petržalských novín 
2. aby rokoval s Vydavateľstvom M.R.K. agency s.r.o. o úprave Zmluvy zo dňa 

18.12.2003 a dodatku zmluvy č. 4 zo dňa 19.2.2007: 
čl. III. písm. 4. v nasledujúcom znení: „Na obsahové a koncepčné zameranie 

jednotlivého vydania novín dohliada Redakčná rada Petržalských novín. 
Redakčná rada sa schádza spravidla raz za týždeň. Jej pôsobnosť určuje 
príloha č. 1“ a čl. IV. písm. 2. v nasledujúcom znení: „Dlhodobé tematické a 
koncepčné zameranie novín je prekonzultované v Mediálnej rade, ktorá 
pôsobí ako poradný a kontrolný orgán miestneho zastupiteľstva a poradný 
orgán starostu. Pôsobnosť Mediálnej rady určuje Štatút Mediálnej rady podľa 
prílohy č. 2.“ 

3. aby rokoval s Vydavateľstvom M.R.K. agency s.r.o. o vymenovaní zástupcu 
redakcie do Redakčnej rady Petržalských novín 

4. aby každý návrh zmeny zmluvy, dodatok zmluvy, ukončenie zmluvy alebo 
novú zmluvu s Vydavateľstvom M.R.K. agency s.r.o. predložil na rokovanie 
a schválenie miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Plnenie: Uznesenie je splnené.  
1. Do Redakčnej rady Petržalských novín bol starostom menovaný tlačový 
tajomník pán Ľubomír Andrassy. 
2. Dodatok zmluvy s vydavateľstvom MRK Agency bol prerokovaný 
a podpísaný v znení schválenom v tomto uznesení  
3. Do Redakčnej rady Petržalských novín bola za redakciu menovaná 
šéfredaktorka pani Gabriela Baranovičová. 
4. Toto uznesenie sa plní v znení schválenom zastupiteľstvom, ktoré ho 

Neuvedený  



 4 

pozmenilo, aby dodatok o poskytnutí prostriedkov v bežnom roku mohol 
podpísať starosta aj bez prerokovania v zastupiteľstve. 

258 28.10.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á  prednostovi miestneho úradu 
rozšíriť tabuľku „Zoznam VDI v Petržalke určených na revitalizáciu v r. 2009“ o 
predpokladané náklady na obnovu s vyčíslením finančných prostriedkov na 
jednotlivé položky. 
Plnenie: Uznesenie je splnené 
K tabuľke „Zoznam VDI v Petržalke určených na revitalizáciu v roku 2009“ bola 
Miestnym podnikom VPS Petržalka vypracovaná príloha, v ktorej sú uvedené 
predbežné kalkulácie na jednotlivé ihriská. 

neuvedený  

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. 
Bolo vykonané výberové konanie na dodávateľov prác spojených s opravami 
terás: 

a) schody a nájazdové rampy 
b) kanálové vpuste 
c) povrch terás 

Otváranie obálok s ponukami sa uskutočnilo 4.6.2009.  Zoznam terás bol daný 
predsedom poslaneckých klubov dňa 9.6.2009 a zaslaný poslancom e-mailom 
dňa 17.6.2009. Kalkulácia nákladov vychádza z cien vysúťažených vo 
výberovom konaní. 

02/2009 04/2009 
NT: 05/2009 

290 16.12.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ukladá prednostovi miestneho úradu 
1. zabezpečiť vyčlenenie jednej bytovej jednotky v objekte na Čapajevovej ul. 
č. 3 pre potreby občianskych združení aktívnych v terénnej sociálnej práci 

05/2009  



 5 

2. predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva správu o úspešnosti 
schválených bezpečnostných opatrení 

Plnenie: 
1. časť uznesenia nie je splnená 
Pre potreby občianskych združení aktívnych v terénnej sociálnej práci nebola 
vyčlenená bytová jednotka na Čapajevovej ul. č. 3 v Bratislave z dôvodu, že 
v objekte nie je právne voľná žiadna bytová jednotka.    
2. časť uznesenia je splnená 
Miestne zastupiteľstvo dňa 9.6.2009 uznesením č. 390 schválilo ďalšie stráženie 
objektu od 1.7.2009 do 31.12.2009. 

304 16.12.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada starostu 
mestskej časti podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým bolo uznesenie 
miestneho zastupiteľstva o voľbe dvoch zástupcov starostu z decembra 2006 
určené ako neplatné alebo bolo zrušené. 
Plnenie: Uznesenie je splnené.  
Odvolanie bolo podané v zákonnej lehote. 

neuvedený  

306 3.2.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ukladá 
Jurajovi Kováčovi, 1. zástupcovi starostu, 
spracovať v spolupráci so starostom nový návrh textovej časti programového 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2009 – 2011 v súlade 
s metodickými pokynmi Ministerstva financií SR. Textová časť sa týka obsahu 
programov, podprogramov, prvkov, cieľov, projektov, zámerov, strednodobých a 
krátkodobých výsledkových cieľov, výstupových cieľov a merateľných 
ukazovateľov.  
Plnenie: 
Materiál predložený 1. zástupcom starostu bol prerokovaný v miestnej rade dňa 
16.6.2009. 

31.5.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

312 3.2.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o d p o r ú č a  
starostovi rokovať s hlavným mestom o výške odplaty za rekonštrukciu mýtneho 
domčeka 

neuvedený  
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Plnenie: Uznesenie nie je splnené.  
Od prijatia uznesenia sa uskutočnilo jedno pracovné rokovanie starostu 
a primátora mesta, na ktorom nebola táto otázka diskutovaná.  
Navrhuje sa nový termín kontroly 31.8.2009. 

328 10.3.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. s ch v a ľ u j e  prijatie úveru vo výške 5 mil. EUR na rekonštrukciu 

a zateplenie škôl  
2. p o v e r u j e  starostu  uzatvorením zmluvy o poskytnutí úveru s Dexia 

bankou Slovensko 
Plnenie: Uznesenie zatiaľ nie je splnené. 
Dexia banka predložila návrh zmluvy o poskytnutí úveru. Tento bol v pracovne 
odkonzultovaný na právnom úseku a finančnom oddelení. Dňa 2.6.2009 bol 
prerokovaný aj v pracovnej komisii MZ a konečné znenie pripomienok bolo 
prekonzultované s Dexia bankou. Predpoklad podpisu zmluvy je koniec júna 
2009. 
Navrhuje sa nový termín kontroly – 09/2009. 

neuvedený NT: 09/2009 

340 10.3.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
b) ž i a d a  starostu písomne požiadať primátora hl. mesta SR Bratislava 

o odovzdanie majetku podľa obsahu materiálu do vlastníctva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  s doplnením o: 
- pavilóny detských ihrísk 
- polievacie zariadenia. 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Žiadosť o odovzdanie majetku do vlastníctva našej mestskej časti bola 
dopracovaná o pavilóny detských ihrísk a polievacie zariadenia. List s prílohami 
spracovanými na jednotlivé druhy majetku bol doručený na magistrát hl. m. SR 
Bratislavu dňa 8. 4. 2009. 

neuvedený  

360 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ukladá prednostovi MÚ 
iniciovať kroky smerujúce k zamedzeniu vjazdu motorových vozidiel do 
priestoru Sadu Janka Kráľa zo strany Nového mosta dopravným značením, 
prípadne dopravnými bariérami 

360 5.5.2009 
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žiada starostu mestskej časti 
prešetriť dodržiavanie VZN č. 9/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní zo strany prevádzkovateľa klubu 
Messalina v Sade J. Kráľa. V prípade zistenia nesúladu v VZN č. 9/2006 žiada 
neodkladne uskutočniť kroky podľa § 8 a § 6 ods. 7 príslušného VZN na základe 
rozporu s verejným záujmom zabezpečiť pravidelné kontroly okolia objektu 
klubu Messalina zo strany mestskej polície a Okresného riaditeľstva PZ 
Bratislava V týkajúce sa zákazu vjazdu motorových vozidiel. 
Plnenie: 
A. Na všetkých vstupných komunikáciách do sadu Janka Kráľa boli doplnené, 

resp. v niektorých prípadoch vymenené osadené koly zamedzujúce prejazdu 
po komunikácii. Zabudované bariéry zamedzujúce vjazdu na zeleň 
z prírodných materiálov – veľkoobjemové kamene. 

 
B. Starosta prešetril dodržiavanie VZN č. 9/2006 a zistil, že prevádzke klubu 

Messalina vydal bývalý starosta Doktorov povolenie na predĺženie 
prevádzkových hodín denne do 6,00 bez obmedzenia. Platnosť takéhoto 
povolenia nebola zrušená prijatím VZN č. 9/2006. Starosta preveruje 
možnosti obmedzenia prevádzkovej doby v zmysle uvedeného VZN. Starosta 
sa stretol s prevádzkovateľom klubu na pracovnom rokovaní a informoval ho 
o príprave dopravného režimu v uvedenej lokalite so zákazom vjazdu 
motorových vozidiel klientov klubu ku zariadeniu. Prijatý dopravný režim 
bude kontrolovať mestská aj štátna polícia. 

Navrhuje sa nový termín kontroly – 09/2009. 
375 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ž i a d a 
starostu mestskej časti, aby predložil na každom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva informáciu, v akom stave je budovanie futbalového ihriska 
a športového príslušenstva na ZŠ Budatínska až do ukončenia a kolaudácie 
stavby. 
Plnenie:  
Informácia bola predložená v materiáloch zasadnutia MZ 9.6.2009 a je tiež 

v texte  
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súčasťou informačných materiálov na rokovanie MZ 1.7.2009 
376 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

u k l a d á 
prednostovi miestneho úradu  
aktualizovať Plán verejného obstarávania na rok 2009 a zároveň ho zosúladiť so 
zákonom o verejnom obstarávaní 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Plán verejného obstarávania bol aktualizovaný, daný na pripomienkovanie 
poslancovi Guttmanovi a bol zverejnený na internetovej stránke mestskej časti. 

do 30.5.2009  

377 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ž i a d a 
starostu mestskej časti, aby na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
informoval o stave rekonštrukcie základných a materských škôl v pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na území Petržalky schválených miestnym 
zastupiteľstvom na rekonštrukciu. Informácia musí obsahovať aktuálny stav 
rekonštrukcie vrátane stavu projektových dokumentácií vypísaných verejných 
súťaží, výsledkov verejných súťaží a naplánovaných ukončení realizácie 
jednotlivých rekonštrukcií. 
Plnenie:  
Informácia bola predložená v materiáloch zasadnutia MZ 9.6.2009 a je tiež 
súčasťou informačných materiálov na rokovanie MZ 1.7.2009. 

 v texte  

 
 


