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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 30.9.2009 

 
357 7.4.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

u k l a d á  
prednostovi miestneho úradu 
a) vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu správu o využívaní 

a nákladoch na udržiavanie studní, čerpadiel a zavlažovacích vodovodov 
Plnenie: Táto časť uznesenia je splnená. 
Informácia o využívaní a nákladoch na udržiavanie studní a polievacích 
vodovodov bola predložená poslancom ako informačný materiál k rokovaniu MZ 
dňa 29.9.2009. 
 
b) predložiť miestnemu zastupiteľstvu návrh (prípadne v alternatívach), ako by 

mala mestská časť Bratislava-Petržalka nakladať s týmto majetkom v 
budúcnosti  

Plnenie: Táto časť uznesenia nie je splnená. 
Návrh ďalšieho využitia zariadení bude po opakovanom prerokovaní v komisii 
životného prostredia predložený na rokovanie v mesiaci november 2009. 
Navrhujeme termín kontroly: 11/2009. 

09/2009  

374 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 
u k l a d á 
prednostovi miestneho úradu  
vypracovať Zásady poisťovania majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka a 
poistenia zodpovednosti. Zásady predložiť na schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu do 1.10.2009. 
Plnenie: Uznesenie nie je splnené. 
Materiál je spracovaný, zo strany vedenia mestskej časti boli k nemu vznesené 
pripomienky. Bude daný na pripomienkovanie komisií MZ a následne 
predložený a zasadnutie MR a MZ. 
Navrhujeme termín kontroly: 11/2009. 

30.9.2009  

375 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka v texte  
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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: Uznesenie sa plní. 
Informácia v zmysle uznesenia bude spolu so správou o výsledku poslaneckého 
prieskumu v areáli predmetom rokovania zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
27.10.2009 

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: Uznesenie sa plní. 
Informácia je súčasťou materiálov na MZ 27.10.2009. 

 v texte  

421 1.7.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe návrhu 
poslanca Petra Guttmana 
ukladá prednostovi miestneho úradu 
spracovať návrh Zásad a kritérií pre poskytovanie dotácií právnickým osobám 
v oblasti športu a návrh predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
v mesiaci september 2009. 
Plnenie: Uznesenie nie je splnené. 
Materiál je spracovaný, čaká sa však na stanoviská zainteresovaných (poslanecké 
kluby, športové kluby, komisie), ktorým bol materiál zaslaný na 
pripomienkovanie. 
Navrhujeme nový termín kontroly: 11/2009. 

09/2009  

 


