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Kontrola plnenia uznesen� miestneho zastupiteľstva splatn�ch k 31.1.2010

152 4.3.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uklad� prednostovi 
miestneho �radu po schv�len� zmien a doplnkov �zemn�ho pl�nu predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva n�vrh na obstaranie �zemn�ho pl�nu z�ny
(budovanie trate TEN-T17 – lokalita Matador).
Plnenie:
Uznesenie nie je možn� splniť z d�vodu, že pre roky 2009 a 2010 neboli 
v rozpočte vyčlenen� finančn� prostriedky na �zemn� pl�n z�ny v danej lokalite.
Navrhujeme zrušenie uznesenia.

Neuveden� NT 31.1.2010

355 7.4.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
ž i a d a 
1. starostu, aby zabezpečil okamžit� �hradu z�v�zkov mestskej časti voči 

Bytov�mu podniku Petržalka, s.r.o.
2. prokuristu BPP, s.r.o. o okamžit� �hradu z�v�zkov voči in�m spr�vcom
Zap�san� k 9.6.2009:
1. časť uznesenia je splnen�.
Starosta na porade konanej po miestnom zastupiteľstve uložil prokuristovi 
spoločnosti BPP, s.r.o. �lohu, aby do term�nu 30.4.2009 uhradil z�v�zky BPP,
s.r.o. in�m spr�vcom vo v�ške 166 240,- €. Z�v�zky mestskej časti voči BPP, 
s.r.o. boli n�sledne uhraden�. 
2. časť uznesenia je čiastočne splnen�
Plnenie k 31.1.2010: Vyjadrenie Bytov�ho podniku Petržalka, s.r.o. zo dňa 
12.2.2010:
Vyhodnotenie uznesenia č. 355 Bytov� podnik Petržalka, s.r.o. ešte st�le 
nem�že definit�vne ukončiť. Nie je �plne kompletne spracovan� vy�čtovanie za 
obecn� byty a NP od in�ch spr�vcov, je však re�lny predpoklad, že bud�ci 
t�ždeň definit�vne uzavr� vy�čtovanie za rok 2008. Mestsk� časť Petržalka už 
zah�jila v BPP, s.r.o. aj kontrolu na t�to oblasť a jej tiež bude predložen� 
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definit�vna tabuľka tohto vy�čtovania.
Do 19.2.2009 boli in�m spr�vcom uhraden� z�v�zky vo v�ške 76 360,- € a tak 
z�v�zky voči in�m spr�vcom (podklad pre uzn. 355) zostali vo v�ške 162 240,-
€. Zo zostatku v�nosu 122 533,63 €, schv�len�ho uzn. 355, bolo použit�ch 
23 281,39 € na �hradu 19 % DPH. Po doručen� vy�čtovan� 2008 od in�ch 
spr�vcov a jeho spracovan� predstavovali z�v�zky BPP, s.r.o. voči nim 
81 082,32 €. Z�v�zky jednotliv�m spr�vcom postupne uhr�dzali, k 19.2.2010 je 

uhraden�ch 79 987,75 € (okrem vyššie spom�nan�ch 76 360,- €). 
Navrhujeme termín kontroly 05/2010.

370 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka
u k l a d �  prednostovi miestneho �radu
zabezpečiť vypracovanie projektu „Digit�lne zastupiteľstvo“
Plnenie: Uznesenie nie je splnené.
Projekt Digit�lne zastupiteľstvo spracov�vala spoločnosť ARS Nova na z�klade 
zmluvy o dielo z augusta 2009 s term�nom odovzdania 10.12.2009. Uskutočnilo 
sa viacero pracovn�ch stretnut� komisie informatiky miestneho zastupiteľstva 
a poveren�ch zamestnancov �radu s dod�vateľom. Ten zaslal pracovn� v�stup 
projektu na pripomienkovanie v stanovenom term�ne. Neriešen� zostal vzťah 
projektu Digit�lneho zastupiteľstva k projektu Digit�lny �rad, pričom presahy 
t�chto projektov je potrebn� doriešiť. Dňa 15.2.2010 bolo dohodnut� 
s dod�vateľom, že projekt odovzd�, vr�tane n�m navrhovan�ch presahov do 
projektu Digit�lny �rad.
Projekt nebol k 26.2.2010 odovzdan�.

neuveden�

371 5.5.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka
u k l a d �  prednostovi miestneho �radu
zabezpečiť vypracovanie projektu „Digit�lny �rad“
Plnenie: Uznesenie nie je splnené.
V�zva na dod�vateľa projektu bola starostom mestskej časti zrušen� pre 
nejasnosť vyhodnotenia krit�ri�, čo namietali viacer� uch�dzači. Do n�sledn�ho 
prieskumu trhu oslovil miestny �rad všetk�ch uch�dzačov z ne�spešn�ho 
konania, ale prieskum nebol uzavret�, pretože sa objavila inform�cia, že nebude 
možn� pod�vať samostatn� projekty mestsk�ch čast� na z�skanie prostriedkov 

neuveden� NT: 01/2010
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z fondov E� z Operačn�ho programu Bratislavsk� kraj určen� na informatiz�ciu. 
T�to inform�ciu poskytla spoločnosť Capgemini, ktor� pre Ministerstvo 
v�stavby a region�lneho rozvoja spracov�va št�diu uskutočniteľnosti, na z�klade 
ktorej sa očak�va v�zva na pod�vanie projektov v apr�li 2010. Podľa tejto št�die 
bude opr�vnen�m žiadateľom hlavn� mesto Bratislava a na z�klade iniciat�vy 
starostov bud� partnermi projektu aj mestsk� časti. V�sledkom bude jedno 
spoločn� riešenie zameran� na poskytovanie elektronick�ch služieb obyvateľov 
s nevyhnutnou podporou digit�lneho �radu a digit�lneho zastupiteľstva. Št�dia 
uskutočniteľnosti bude vo fin�lnej verzii k dispoz�cii do konca febru�ra 2010. Na 
z�klade postupu ods�hlasen�ho mestom a mestsk�mi časťami sa bude 
spracov�vať jeden spoločn� projekt a preto sa uznesenie ned� v prijatej podobe 
splniť.
Navrhujeme zrušenie uznesenia.

394 9.6.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka
I.  uklad� prednostovi miestneho �radu
zabezpečiť zverejnenie a pravideln� aktualiz�ciu nasledovn�ch inform�ci� na 
internetovej str�nke mestskej časti:

1.inform�cie poskytnut� na z�klade žiadost� podľa a v rozsahu z�kona č. 
211/2000 Z. z.,

2.spr�vy z kontrol miestneho kontrol�ra,
3.s�hrnn� zoznam fakt�r došl�ch mestskej časti od 1. 1. 2009 za každ� 

kalend�rny mesiac,
4.s�hrnn� zoznam zml�v uzavret�ch mestskou časťou od 1.1.2009 za každ� 

kalend�rny mesiac,
5.program a z�pisnice z rokovan� miestnej rady od roku 2007,

II.  žiada starostu
a) o zverejnenie na internetovej str�nke mestskej časti do ikony „Dot�cie“ 

inform�cie vo forme tabuľky o všetk�ch dot�ci�ch na rok 2009, ktor� 
poskytuje mestsk� časť ku dňu 31.5.2009

- n�zov žiadateľa (firma, NO, OZ, ŠK a pod.)
- �čel poskytnutia dot�cie (projekt, činnosť, predmet dot�cie a pod.)

Neuveden�

Kontrola
11/2009
01/2010



5

- suma dot�cie schv�len� miestnym zastupiteľstvom dňa 3.2.2009 
(EUR/SK)

- suma dot�cie zn�žen� miestnym zastupiteľstvom dňa 7.4.2009 (EUR/Sk)
- dot�cia schv�len� starostom dňa ... (EUR/SK)
- d�tum uzavretia zmluvy obidvoma stranami
- d�tum zaslania finančn�ch prostriedkov na �čet žiadateľa

b) priebežne každ� rok a celoročne aktualizovať tabuľku
c) časov� medzn�ky – napr. d�tum predloženia žiadosti, d�tum ukončenia 

hodnotenia žiadosti
d) formul�re žiadost�
e) zoznam nepridelen�ch dot�ci�
f) najčastejšie ot�zky a odpovede
g) kontaktn� osoba
h) tlačivo – n�vrh zmluvy na poskytnutie dot�cie 

Plnenie: Uznesenie je splnené.
Prv� časť uznesenia je splnen� v zmysle zadania, čo bolo odpočtovan�  
15.12.2009. Spr�vy z kontrol boli zverejnen� v linku „Miestny kontrol�r“.
K zverejňovaniu inform�ci� o dot�ci�ch prijalo miestne zastupiteľstvo dňa 
15.12.2009 uznesenie č. 475 – viď podrobn� odpočet.

448 29.9.2009 Za �čelom lepšej informovanosti a transparentnosti verejn�ho obstar�vania 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na z�klade �stneho 
n�vrhu poslanca Petra Guttmana
uklad� prednostovi miestneho �radu zabezpečiť do 31.01.2010 na ofici�lnej 
webovej str�nke mestskej časti Bratislava-Petržalka inform�cie o verejnom 
obstar�van� tak, že str�nka bude už priamo v hlavičke na lište obsahovať odkaz 
„Verejn� obstar�vanie“ a po zakliknut� sa n�vštevn�kovi pon�knu ďalšie 
inform�cie ako s�:

- Profil verejn�ho obstar�vateľa,
- Pl�n verejn�ho obstar�vania,
- Aktu�lne v�zvy na predkladanie pon�k,
- Arch�v v�ziev na predkladanie pon�k podľa rokov a č�siel,
- Inform�cie o v�sledku verejn�ho obstar�vania podľa rokov a č�sla v�zvy 

31.1.2010
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s t�m, že inform�cia bude obsahovať: 
- č�slo v�zvy,
- predmet z�kazky,
- identifik�cia �spešn�ho uch�dzača,
- cena bez DPH,
- cena s DPH.
- Inform�cie o zrušen�ch s�ťažiach.

Plnenie: Uznesenie je splnené.
Profil verejn�ho obstar�vateľa sa na str�nke Petržalky nach�dza v linku 
„Mestsk� časť“. Pl�n verejn�ho obstar�vania, profil verejn�ho obstar�vateľa, 
aktu�lne v�zvy na predkladanie pon�k sa nach�dzaj� na hlavnej str�nke pod 
n�zvom „Verejn� s�ťaže a v�berov� konania“. Arch�v v�ziev nie je s�časnosti 
spracovan�, no po zakliknut� na „Všetky oznamy“ sa zobrazia všetky v�zvy od 
aktu�lnych až po v�zvy z minulosti (od 28.5.2008). Arch�v bude postupne 
spracovan�.
Inform�cie o v�sledku verejn�ho obstar�vania je problematick� realizovať 
z d�vodu, že štandardy IS neumožňuj� hlavn� str�nku požiadavke prisp�sobiť.

454 27.10.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
uklad� prednostovi miestneho �radu
vypracovať koncepciu racionaliz�cie školsk�ch jed�ln�.
Plnenie: Uznesenie nie je splnené v termíne.
Materi�l je miestnym �radom spracovan�, bol predložen� do porady starostu 
1.2.2010, ktor� ho posunula na rokovanie odborn�ch komisi� MZ. Bude 
predmetom rokovania miestnej rady dňa 23.3.2010 a n�sledne predložen� na 
zasadnutie MZ.
Navrhujeme termín kontroly 03/2010.

31.1.2010

461 24.11.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada

1. starostu mestskej časti,
aby podnikol všetky potrebn� kroky k z�niku pren�jmu do prv�ho 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva v roku 2010,

2. miestneho kontrol�ra,

01/2010
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aby preveril s�lad uzavretia zmluvy a jej zmien so z�konom o majetku obc� 
do prv�ho zasadnutia miestneho zastupiteľstva v roku 2010.
uzn�ša sa,
že mestsk� časť Bratislava-Petržalka priprav� v roku 2010 v k. �. Petržalka, na 
parc. č. 4696 o v�mere 1939 m2 investičn� z�mer, ktor� bude predložen� na 
prv� zasadnutie miestneho zastupiteľstva v roku 2010 a na z�klade tohto 
investičn�ho z�meru bude vypovedan� zmluvu so spoločnosťou Car Towing, 
a.s.
Plnenie: Uznesenie je splnen�.
1. Na z�klade rokovania starostu so spoločnosťou Car Towing, a.s. a stretnutia 

s občanmi 28.1.2010 bol na zasadnutie MZ 2.2.2010 predložen� materi�l, 
prijat� uznesen�m č. 492, ktor�m bol schv�len� investičn� z�mer –
vybudovanie verejn�ho parkoviska s osvetlen�m. N�sledne starosta mestskej 
časti v term�ne 12.2.2010 vypovedal n�jomn� zmluvu so spoločnosťou Car 
Towing. 

2. Na rokovanie MZ dňa 2.2.2010 predložil miestny kontrol�r Spr�vu
z mimoriadnej kontroly s�ladu uzavretia zmluvy na pren�jom pozemku na 
Macharovej ul. na �čely parkoviska pre odsťahov� službu spoločnosti Car 
Towing, a.s. a jej zmien so z�konom o majetku obc�, ktor� uznesen�m 
č. 504 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

3. Na zasadnut� MZ dňa 2.2.2010 poslanci konštatovali, že nebola využit� 
možnosť v�povede z d�vodu neuhraden�ho n�jomn�ho.

01/2010

15.12.2009

471 24.11.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
uklad� 
starostovi mestskej časti, aby vyhl�sil v term�ne do 8.12.2009, s term�nom 
uz�vierky do 28.02.2010 obchodn� verejn� s�ťaž podľa ustanoven� � 281 až 
288 Obchodn�ho z�konn�ka s nasledovn�mi podmienkami:
1. Predmetom n�vrhu zmluvy bude dlhodob� pren�jom objektu na Tupolevovej 

ul. č. 7a (b�val� objekt D/Š LUDUS) na dobu 20 rokov.
2. Objekt bude sl�žiť na kult�rno-spoločensk�, v�chovn�, športov�, odborno-

vzdel�vacie činnosti a s t�m spojen�mi možnosťami občerstvenia pre 

8.12.2009
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�častn�kov.
3. Objekt nebude využ�van� na poskytovanie reštauračn�ch, gastronomick�ch 

a pohostinsk�ch služieb.
4. S�ťažiaci pon�kne vyhlasovateľovi z�v�zn� term�ny spojen� 

s rekonštrukciou objektu, ktor� vykon� na vlastn� n�klady.
5. S�ťažiaci pon�kne z�v�zn� term�n sprev�dzkovania objektu.
6. S�ťažiaci pon�kne vyhlasovateľovi v�šku ročn�ho n�jomn�ho za predmet 

n�jmu.
7. S�ťažiaci predlož� vyhlasovateľovi n�vrh n�jomnej zmluvy na dlhodob� 

pren�jom predmetu n�jmu.
8. S�ťažiaci prij�ma podmienku, že v lehote 15 dn� od ozn�menia v�sledku 

s�ťaže preuk�že svoju solventnosť na realiz�ciu rekonštrukcie objektu, inak 
m� vyhlasovateľ pr�vo odst�piť od zmluvy,

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pr�vo odmietnuť všetky predložen� n�vrhy 
alebo zrušiť s�ťaž.

Starosta mestskej časti je poveren� organizovať s�ťaž a splnomocnen� doplniť 
ďalšie podmienky, upravuj�ce podrobnejšie organiz�ciu s�ťaže alebo 
ochraňuj�ce z�ujmy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Verejn� obchodn� s�ťaž na pren�jom objektu LUDUS-u bola zverejnen� na 
str�nke mestskej časti dňa 9.12.2009 s lehotou predkladania n�vrhov zml�v do 
26.2.2010. Verejn� s�ťaž bola ne�spešn� z d�vodu, že k uveden�mu term�nu 
nebola predložen� žiadna ponuka.

475 15.12.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada
starostu mestskej časti,
aby zrealizoval schv�len� uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 394 zo dňa 9.6.2009 do term�nu 31.1.2010.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Spr�vy z kontrol boli zverejnen� v linku „Miestny kontrol�r“.
Dot�cie – tabuľka o poskytovan� dot�ci� mestskou časťou za rok 2009 je 
spracovan� a zverejnen� v linku „Dot�cie“.

31.1.2010
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Tabuľka obsahuje �daje v členen�: žiadateľ, d�tum prijatia žiadosti, požadovan� 
v�ška dot�cie, �čel, činnosť žiadateľa, oblasť činnosti, d�tum prerokovania 
v komisii, v�sledok, v�ška schv�lenej sumy, d�tum uzavretia zmluvy, d�tum 
platby a d�tum vy�čtovania (bod a/),
b/ tabuľka je priebežne aktualizovan� v zmysle VZN k 31.3., 30.6. a 30.9.,
c/ časov� medzn�ky s� uveden� v tabuľke,
d/ formul�r žiadosti bol zaraden� k pr�slušn�mu linku,
e/ zoznam nepridelen�ch dot�ci� nie je veden� osobitne, v tabuľke je však  
nepridelenie dot�cie uveden�,
f/ najčastejšie ot�zky a odpovede – nie je veden�, nevyskytuj� sa,
g/ kontaktn� osoba – nie je možn� ju presne špecifikovať, neurčuje ju ani VZN
(žiadosti sa s�streďuj� v kancel�rii starostu a odstupuj� sa na vecne pr�slušn� 
oddelenie a komisiu MZ),
h/ n�vrh zmluvy – doteraz bol zverejnen� pri VZN č. 2/2005, presunul sa aj 
k dan�mu linku.


