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Dôvodová správa 
 
 Miestne zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 29.09.2009 prijalo uznesenie č. 444 
v znení, „ ukladá prednostovi miestneho úradu aby výsledok procesného auditu predložil na 
rokovanie miestnemu zastupiteľstvu a 2. aby odmena za spracovanie procesného auditu bola 
uhradená spracovateľovi až po schválení výsledku procesného auditu v miestnom 
zastupiteľstve. Starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka v súlade s ustanovením §13 
ods.6 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozastavil výkon tohto uznesenia z dôvodu, že 
toto uznesenie odporuje zákonu. V súlade s uvedeným ustanovením miestna rada mestskej 
časti Bratislava – Petržalka   na svojom zasadnutí dňa 13.10.2009 prerokovala materiál: 
Stanovisko k nepodpísanému uzneseniu miestneho zastupiteľstva číslo 444 zo dňa 29. 
septembra 2009 a prijala uznesenie, ktorým odporučila miestnemu zastupiteľstvu opätovne 
schváliť 1. časť uznesenia č.444 zo dňa 29.9.2009. 
 Navrhujem, aby 2.časť uznesenia č.444 zo dňa 29.9.2009, ktorá nebola starostom 
podpísaná bola uznesením MZ zrušená.    
 
 
Uznesenie MR z 13.10.2009 

Uznesenie č. 448 
 

     Miestna rada mestskej časti Bratislava - Petržalka 
 

 berie na vedomie 
 

 ústne stanovisko starostu k nepodpísanému uzneseniu MZ číslo 444 zo dňa 29.9.2009 
 

 odporúča 
 

 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka opakovane schváliť prvú 
 časť uznesenia č. 444 z 29.9.2009. 
 
 
Uznesenie z MZ 29.9.2009 
 

Uznesenie č. 444 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka na základe ústneho návrhu 
poslanca Juraja Kováča 
 

ukladá 
 

prednostovi miestneho úradu, aby 
1. výsledok procesného auditu predložil na rokovanie a schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu 
 

Hlasovanie: prítomných 32, za 31, proti 0, zdržal sa 1. 
 
2. odmena za spracovanie procesného auditu bola uhradená spracovateľovi až po 
schválení výsledku procesného auditu v miestnom zastupiteľstve. 

 
Hlasovanie: prítomných 32, za 26, proti 3, zdržali sa 3. 
Uznesenie č. 444 starosta nepodpísal z dôvodu, že je v rozpore so zákonom. 


