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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.8.2009 

339 25.4.2006 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada rokovať so 
Západoslovenskou energetikou o spôsobe rekonštrukcie vysokonapäťového 
vedenia v oblasti Janíkovho dvora. 
Plnenie: 
V spolupráci s externou firmou bola vypracovaná majetkoprávna identifikácia 
majiteľov pozemkov. Z celkovo 50 vlastníkov pozemkov 41 na výzvu 
nereagovalo, 5 zásielok sa vrátilo s poznámkou „adresát neznámy“ a 4 vlastníci 
súhlasili s bezplatným zriadením vecného bremena. Z toho dôvodu boli v auguste 
2009 preverené adresy vlastníkov pozemkov a druhý septembrový týždeň im boli 
zaslané návrhy zmlúv o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena za 
jednorazovú finančnú odplatu vo výške 4,50 €/m2 v prospech ZSE, ktorá sa 
v zmluve zaviazala túto sumu uhradiť a list starostu mestskej časti so žiadosťou 
o podporu, pretože ide o prioritu mestskej časti vytvoriť rekreačno-oddychový 
areál Veľký Draždiak. 
Navrhujeme nový termín kontroly 03/2010. 

neuvedený NT: 
30.4.2008 
NT: 11/2008 
NT: 06/2009 
 
 
 

161 4.3.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá  prednostovi 
miestneho úradu  predložiť do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
rozpis rozpočtových kapitol „miestny úrad“ a „volení funkcionári“ v detailnej 
rozpočtovej klasifikácii (položky a podpoložky). Ďalej štvrťročne predkladať 
informáciu o ich  čerpaní. 
Plnenie:  
Uznesenie sa plní. Informácia o čerpaní uvedených položiek k 31.3.2009 bola 
predložená na rokovanie MZ dňa 9.6.2009 

  

174 1.4.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe návrhu 
poslankyne A. Čapčekovej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
a zákona č. 377/1990 Zb. o hl. meste SR Bratislave odporúča starostovi MČ 
Bratislava-Petržalka: 

a) rešpektovať stanovisko komisie ÚPVaD z 28.1.2008 ako bolo citované 
v interpelácii predsedom komisie ÚPVaD Ing. Ľudovítom Augustínom 
k výstavbe bytového domu Dolnozemská brána, Jasovská ulica 

Neuvedený 
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b) prehodnotiť stanovisko obce k výstavbe bytového domu Dolnozemská 
brána, Jasovská ulica, Bratislava. 

Plnenie: Uznesenie je neaktuálne.  
MČ vydala kladné stanovisko podľa prvého čistopisu územného plánu, ktorý 
definoval toto územie ako rozvojové. Definitívny čistopis ho definuje ako 
stabilizované územie, preto stanovisko mestskej časti už nie je platné 
a posudzovanie pôvodného zámeru Dolnozemská brána bolo ukončené. Na 
žiadosť mesta spracoval investor tzv. overovaciu štúdiu, ktorá mala overiť, čo je 
možné v tomto území z hľadiska platného územného plánu. Prvý septembrový 
týždeň bola doručená prepracovaný investičný zámer Dolnozemská brána, ktorý 
bude predmetom rokovania komisie ÚPVaD v októbri.  

206 1.7.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v a ľ u j e   s  pripomienkami 
stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k urbanistickej štúdii Mestský 
lesopark Draždiak v mestskej časti Bratislava-Petržalka  
ž i a d a  
2. starostu mestskej časti, aby začal rokovať s magistrátom o začatí konania na 

vyhlásenie hájovne v areáli Draždiakov za pamätihodnosť mesta, prípadne o 
jej spoločenskom využití. 

Plnenie: Uznesenie je splnené.  
Urbanistická štúdia Mestského lesoparku Draždiak bola schválená v mestskom 
zastupiteľstve v novembri 2008. Na decembrovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva bol predložený návrh zoznamu pamätihodností mesta, v ktorom sa 
hájovňa nenachádzala. Materiál bol zaslaný na vyjadrenie mestským častiam. 
Dňa 3.2.2009 miestne zastupiteľstvo Petržalka uznesením č. 311 schválilo 
zoznam pamätihodností MČ Bratislava-Petržalka ako príspevok do zoznamu 
pamätihodností Bratislavy; v ktorom sa pod č. 7 nachádza Horáreň pri Malom 
Draždiaku na Starhradskej ulici. Konečné stanovisko poslanci mestského 
zastupiteľstva k návrhu zoznamu pamiatok doteraz nezaujali. Dňa 16.9.2009 
informoval starosta o prijatom uznesení pána primátora, ktorý vyjadril 
pochopenie pre takýto návrh. Na druhej strane požiadal o pochopenie zo strany 
mestskej časti v tom zmysle, že potrebuje umiestniť správu budúceho mestského 

Neuvedený  
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parku a jej zázemie a ako vhodnú vidí lokalitu horárne so zachovaním jej 
charakteru. 

229 30.9.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
u k l a d á  prednostovi miestneho úradu 
vykonať procesný audit Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prostredníctvom obstarania externého dodávateľa. Podmienky súťaže a 
požiadavky na dodávateľa procesného auditu určí komisia zložená z prednostu 
miestneho úradu a troch zástupcov poslaneckých klubov zastúpených 
v miestnom zastupiteľstve. 
Plnenie: Uznesenie sa plní. 
Externý dodávateľ v 36. týždni začal výkon procesného auditu s predpokladaným 
termínom ukončenia 15.12.2009. 

30.6.2009  

289 16.12.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ukladá prednostovi miestneho úradu 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva ekonomické vyhodnotenie 
a vyhodnotenie kvality prác pri starostlivosti o zeleň vykonávanú Miestnym 
podnikom verejnoprospešných služieb Bratislava-Petržalka v lokalite Ovsište, 
Malé Centrum a Dvory 4 – 6  
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 1.7.2009, ktoré  
uznesením č. 413 schválilo ďalšie pokračovanie v údržbe zelene v uvedených 
lokalitách prostredníctvom m.p. VPS.. 

06/2009  

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: Uznesenie je splnené. 

31.5.2009 
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Materiál bol predložený pánom Kováčom na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
dňa 1.7.2009 bez spolupráce so starostom, kde však bol stiahnutý z rokovania. 

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 
Plnenie: Uznesenie je splnené.  
Rokovanie starostu s primátorom Bratislavy sa uskutočnilo 16.9.2009. Primátor 
vyjadril názor, že vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nie je reálne 
uvažovať o odplate za rekonštrukciu zo strany mesta. Ale prejavil ochotu 
predĺžiť nájom mýtneho domčeka pre mestskú časť, ktorého výnos by mohol byť 
kompenzáciou za vynaložené finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu. 

neuvedený NT: 31.8. 
2009 

323 3.2.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
n e s ú h l a s í 
s dodatočnou legalizáciu stavby Obchodné centrum a garáže, Betliarska ul., 
Bratislava 
o d p o r ú č a  starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka,  
1) aby rešpektoval stanovisko komisie územného plánu výstavby a dopravy zo 

dňa 24.11.2008 
2) aby podnikol všetky právne kroky na jej dokončenie v zmysle vydaného 

stavebného povolenia 
Plnenie: Uznesenie nie je možné splniť v prijatom znení.  
Starosta rešpektoval stanovisko komisie územného plánu, ktorá rokovala 
o dodatočnom povolení stavby na Betliarskej za prítomnosti členov petičného 
výboru aj za prítomnosti investora. Vo svojom stanovisku sa nepriklonila ani na 
stranu petičného výboru, ktorý žiadal stavbu odstrániť, ani na stranu investora, 
ktorý žiadal stavbu dokončiť v plnom rozsahu. Komisia konštatovala, že 
pôvodné stavebné povolenie na stavbu Obchodné centrum a garáže je platné. 
Starosta vyzval investora na úpravy projektu, ktoré by zohľadnili pripomienky 
a znížili rozsah zástavby tak, aby sa zabezpečil dostatok parkovacích miest 
v zmysle noriem vrátane náhrady verejných parkovacích miest zabratých 
stavbou. Starosta nemá právne nástroje, aby „prinútil“ investora dostavať stavbu 

neuvedený  
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podľa pôvodného stavebného povolenia, aj preto, že ten ju založil ako základ na 
inú stavbu a postavil časť z nej ako čiernu stavbu. Za to dostal od stavebného 
úradu pokutu vo výške 2,5 mil. Sk, ktorá je právoplatná a dostal aj ďalšie pokuty. 
Stavebný úrad začal konanie podľa § 88 spojenom s § 88a stav. zákona 
o dodatočnom povolení stavby alebo jej odstránení. V máji 2009 magistrát vydal 
súhlasné stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby. Stavebník predložil 
prepracovanú projektovú dokumentáciu a toho času prebieha konanie na stavbu 
nazvanú „ABA1, Bratislava“, stavebníkom je spoločnosť TIES s.r.o., Technická 
5, Bratislava. Rozhodnutie o dodatočnom povolení ani o odstránení stavby zatiaľ 
nebolo vydané, čaká sa na stanovisko magistrátu k prepracovanej dokumentácii. 
Starosta sa stretol so zástupcami občanov a ponúkol im možnosť verejného 
stretnutia s občanmi priamo na mieste aj za účasti stavebníka. Stretnutie sa 
doteraz neuskutočnilo.  

330 10.3.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch v a ľ u j e 
stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k urbanistickej štúdii „Južné 
mesto, Bratislava-Petržalka, zóna A“ v znení schválených pripomienok: 
č. 4: zmeniť záver stanoviska nasledovne: „Vzhľadom na počet a závažnosť 
pripomienok a námietok mestská časť Bratislava-Petržalka nesúhlasí s návrhom 
riešenia urbanistickej štúdie „Južné mesto Bratislava-Petržalka, zóna A“ 
a odporúča po ich zapracovaní do urbanistickej štúdie túto opäť predložiť na 
posúdenie“. 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Čistopis urbanistickej štúdie bol dňa 9.6.2009 opätovne predložený na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva a schválený uznesením č. 382/2009. 

neuvedený  

348 7.4.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
u k l a d á  prednostovi miestneho úradu 
predkladať informáciu o plnení schválených opatrení na riešenie dopadov 
finančnej a hospodárskej krízy vždy po skončení štvrťroku 
Plnenie: 
Informácia je súčasťou materiálov na rokovanie miestnej rady dňa 17.9.2009 
a bude doložená do informačných materiálov na zasadnutie MZ 29.9.2009. 

štvrťročne  
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355 7.4.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
ž i a d a  
2. prokuristu BPP, s.r.o. o okamžitú úhradu záväzkov voči iným správcom 
Plnenie: Vyjadrenie Bytového podniku Petržalka, s.r.o.: 
Záväzky voči iným správcom vo výške 77 253,42 € sú predmetom vyúčtovania 
služieb za rok 2008. Doposiaľ predložené vyúčtovania okrem predmetných 
záväzkov obsahujú aj nové záväzky a nové pohľadávky, ktorých hodnota ešte nie 
je zúčtovaná, v súčasnosti sa spracovávajú podklady postupne tak, ako boli 
jednotlivé vyúčtovania od iných správcov doručované, či už priamo na BP 
Petržalka, s.r.o. alebo cez MČB – Petržalka.  Ku dňu 31.8.2009 nebolo zo strany 
iných správcov predložené vyúčtovanie za obecné byty a obecné nebytové 
priestory za cca 14 priestorov. Doručené vyúčtovania boli spracované zatiaľ pre 
jednotlivých nájomcov a postupne im odosielané s tým, že finančné 
vysporiadanie preplatkov je závislé od uhradenia nedoplatkov nájomcov. Vo 
viacerých prípadoch boli od iných správcov na základe im  podaných reklamácií 
vyúčtovania prepracované a nám zaslané opravné vyúčtovania, ktoré bolo 
potrebné opätovne spracovať pre nájomcov. 
Presnú hodnotu záväzkov voči iným správcom bude možné vyčísliť až po 
úplnom spracovaní a zaúčtovaní vyúčtovania všetkých obecných bytov 
a obecných nebytových priestorov v septembri 2009. 
Navrhujeme nový termín kontroly: 10/2009. 

ihneď  
 
 
 
 
 
 
NT: 1.7.2009 

363 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
poveruje 
starostu mestskej časti rokovať s náčelníčkou mestskej polície hl. mesta SR 
Bratislavy a veliteľom Okrskovej stanice mestskej polície v Petržalke o vyššom 
dôraze v zameraní činnosti mestskej polície na dodržiavanie všeobecne 
záväzných nariadení prijatých Mestským zastupiteľstvom hl. mesta SR 
Bratislavy a Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
platných na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Plnenie: Na základe spoločného rokovania mestská polícia zvýšila dôraz na 
dodržiavanie VZN, zlepšenie výsledkov sa prejavilo na zvýšenom počte 
riešených priestupkov v mesiacoch jún – august 2009. 

Neuvedený 
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ukladá 
prednostovi miestneho úradu 

1. zabezpečiť úplné (vodorovné) značenie vyhradených parkovacích miest 
2. zabezpečiť výrobu zákazových značiek „Vstup so psom zakázaný“ 

a umiestňovať ich podľa odporúčania odd. životného prostredia do zelene 
s vyšším štandardom parkových úprav (napr. predzáhradky). 

Plnenie: 
1. Vodorovné značenie vyhradených parkovacích miest je priebežne 
zabezpečované investičným referátom. Podmienkou však je prázdne parkovacie 
miesto, čo referát zabezpečuje v spolupráci s mestskou políciou.  
2. Odd. životného prostredia zabezpečilo zákazové značky (piktogram 
prečiarknutého psíka), ktoré boli v júni 2009 osadené do 7  zrekonštruovaných 
predzáhradiek  (Tupolevova 17 - 2 ks, Turnianska 2, Jiráskova 8-10 – 2 ks, 
Gessayova 15-17 -  2 ks, Rusovská 11, Gercenova 2, Tupolevova 7).  

375 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 
ž i a d a 
starostu, 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: Uznesenie sa plní. 
Informácia bude súčasťou materiálov na zasadnutie MZ 29.9.2009. 

v texte  

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: Uznesenie sa plní. 
Informácia bude súčasťou materiálov na zasadnutie MZ 29.9.2009. 

 v texte  
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394 9.6.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 
I.  ukladá prednostovi miestneho úradu  
zabezpečiť zverejnenie a pravidelnú aktualizáciu nasledovných informácií na 
internetovej stránke mestskej časti: 

1.informácie poskytnuté na základe žiadostí podľa a v rozsahu zákona  
č. 211/2000 Z. z., 

2.správy z kontrol miestneho kontrolóra, 
 3.súhrnný zoznam faktúr došlých mestskej časti od 1. 1. 2009 za každý 

kalendárny mesiac, 
4.súhrnný zoznam zmlúv uzavretých mestskou časťou od 1.1.2009 za každý 

kalendárny mesiac, 
5.program a zápisnice z rokovaní miestnej rady od roku 2007. 

 
II.  žiada starostu  

a) o zverejnenie na internetovej stránke mestskej časti do ikony „Dotácie“ 
informácie vo forme tabuľky o všetkých dotáciách na rok 2009, ktoré 
poskytuje mestská časť ku dňu 31.5.2009 

Plnenie: Uznesenie je čiastočne splnené. 
Na internetovej stránke mestskej časti boli na základe uvedeného uznesenia 
doteraz zverejnené: 
- tabuľkový prehľad sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. za 
roky 2007 a 2008,  
- správy z kontrol miestneho kontrolóra tvoria súčasť materiálov na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva, 
- zoznam faktúr 
- zoznam zmlúv 
- zoznam dotácií pridelených mestskou časťou. 
Program a zápisnice z miestnej rady sa spracovávajú, aby mohli byť zverejnené 
v jednom súbore pre každé zasadnutie MR. 
Navrhujeme termín kontroly 11/2009. 

neuvedený  

398 9.6.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe návrhu 
predloženého poslancom Kováčom 

T: do 
30.6.2009 
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ukladá prednostovi miestneho úradu,  
1. aby dal umiestniť na internetovú stránku mestskej časti pod odkaz „zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva“ ďalší odkaz „Interpelácie a odpovede na 
interpelácie“, kde po kliknutí na odkaz sa otvorí stránka, na ktorej budú 
umiestnené interpelácie poslancov a odpovede interpelovaných 

2. aby boli na internetovej stránke mestskej časti umiestnené všetky interpelácie 
od 1.1.2007 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Interpelácie poslancov aj s príslušnými odpoveďami boli v danom termíne vo 
formáte rtf. umiestnené na stránke mestskej časti. 

 
 
 
 
 
T: do 
31.8.2009 

 
 
 
 
 


