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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

ber ie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatn�ch k 31. 3.2010



Kontrola plnenia uznesen� miestneho zastupiteľstva splatn�ch k 31.3.2010

155 29.6.2004 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje
n�vratn� finančn� v�pomoc vo v�ške 5 mil. Sk z Fondu rozvoja b�vania pre 
farnosť Sv. Rodiny – Petržalka II na 5 rokov s �čelov�m určen�m na splatenie 
dosiaľ neuhraden�ch pr�c s podmienkou  mesačn�ch spl�tok vo v�ške 
minim�lne 70 tis. Sk a založen�m predložen�ch pozemkov farnosti 
Sedembolestnej v mestskej časti Bratislava-Vajnory ako z�ruky  
p o v e r u j e  starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka
rokovať o možnosti z�skania cirkevn�ch pozemkov do dlhodob�ho pren�jmu za 
�čelom v�stavby n�jomn�ch bytov.
Plnenie:
30.11.2009 sa uskutočnilo rokovanie starostu s arcibiskupom Zvolensk�m, keďže 
sa jedn� o zdĺhav� proces nebolo možn� v kr�tkom čase toto uznesenie splniť.
Miestna rada dňa 20.4.2010 prerokovala inform�ciu o plnen� uznesenia 
a odpor�ča pokračovať v rokovaniach tak, aby v�sledkom bolo memorandum 
o spolupr�ci.
Navrhujeme term�n kontroly 09/2010.

neuveden� 31.10.2007
NT: 
28.2.2008
NT: 
31.8.2008
NT: 04/2009
NT: 11/2009
NT: 03/2010

339 25.4.2006 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka žiada Ing. Vieru 
Kimerlingov�, z�stupkyňu starostu plniacu �lohy starostu rokovať so 
Z�padoslovenskou energetikou o sp�sobe rekonštrukcie vysokonap�ťov�ho 
vedenia v oblasti Jan�kovho dvora.
Plnenie:
V spolupr�ci s externou firmou bola vypracovan� majetkopr�vna identifik�cia 
majiteľov pozemkov. Z celkovo 50 vlastn�kov pozemkov 41 na v�zvu 
nereagovalo, 5 z�sielok sa vr�tilo s pozn�mkou „adres�t nezn�my“ a 4 vlastn�ci 
s�hlasili s bezplatn�m zriaden�m vecn�ho bremena. Z toho d�vodu boli v auguste 
2009 preveren� adresy vlastn�kov pozemkov a druh� septembrov� t�ždeň im boli 
zaslan� n�vrhy zml�v o bud�cej zmluve a zriaden� vecn�ho bremena za 
jednorazov� finančn� odplatu vo v�ške 4,50 €/m2 v prospech ZSE, ktor� sa 
v zmluve zaviazala t�to sumu uhradiť a list starostu mestskej časti so žiadosťou 

neuveden� NT:
30.4.2008
NT: 11/2008
06/2009
03/2010
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o podporu, pretože ide o prioritu mestskej časti vytvoriť rekreačno-oddychov� 
are�l Veľk� Draždiak. Na uveden� podnet reagovalo spolu 11 vlastn�kov. 
Prijat�m novely elektrizačn�ho z�kona sa cel� proces zjednodušil a ZSE, a.s. a v 
s�časnej dobe spoločnosť ZSE,a.s. vykon�va anal�zy vplyvu noveliz�cie 
elektrizačn�ho z�kona na vypracovanie projektovej dokument�cie 
a legislat�vneho zabezpečenia stavby. Tento proces by mal byť ukončen� do 
polovice mesiaca apr�l 2010. Na z�klade v�sledkov anal�z bude určen� ďalš� 
postup pr�pravy akcie.
Zmluva s externou spoločnosťou bola ukončen� 12/2009. 
Miestny �rad v tejto veci vykonal všetky potrebn� �kony a poskytuje všetky 
potrebn� inform�cie pre ZSE,a.s. potrebn� k zdarn�mu vyriešeniu probl�mov 
okolo projektovej dokument�cie.
Navrhujeme nový termín kontroly 09/2010.

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

Kontrola 
01/2010
NT:
31.3.2010
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- 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�  na 
zasadnut� MZ 15.12.2009. Spr�vy z kontrol s� zverejnen� v linku „Miestny 
kontrol�r“.
Z�pisnice z miestnej rady za roky 2007, 2008 a 2009 boli zverejnen� na 
internetovej str�nke mestskej časti v mesiaci novembri 2009.
K zverejňovaniu inform�ci� o dot�ci�ch prijalo miestne zastupiteľstvo dňa 
15.12.2009 uznesenie č. 475 (viď podrobn� odpočet plnenia dan�ho uznesenia).
Inform�cie o pridelen�ch dot�ci�ch vo forme tabuľky boli na z�klade 
požiadavky z MZ 9.3 2010 doplnen� a zverejnen�.

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�:

31.1.2010 NT 31.3.2010
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- 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 
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.
Po kliknut� na pol�čko Verejn� obstar�vanie sa na str�nke 
Petržalky otvoria linky na Profil verejn�ho obstar�vateľa, aktu�lne V�berov� 
konania a verejn� s�ťaže 2010, Pl�n verejn�ho obstar�vania na rok 2010 a 
Arch�v verejn�ch obstar�van� - verejn� obstar�vania realizovan� v roku 2009. 
Po kliknut� na tento link sa n�vštevn�kovi otvor� link na arch�v verejn�ch 
obstar�van� a n�sledne tabuľka s uveden�m predmetom verejn�ho obstar�vania, 
identifik�ciou �spešn�ho uch�dzača, cenou bez DPH a cenou s DPH. V�zvy pri 
zverejňovan� č�slovan� neboli.

454 27.10.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
uklad� prednostovi miestneho �radu
vypracovať koncepciu racionaliz�cie školsk�ch jed�ln�.
Plnenie: Uznesenie je splnené po termíne.
Materi�l bol prerokovan� na zasadnut� MZ dňa 7.4.2010, ktor� ho uznesen�m 
č. 532 schv�lilo.

31.1.2010 NT: 03/2010

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.

31.1.2010 NT: 
31.3.2010
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Plnenie: Uznesenie je splnené.
Dot�cie – tabuľka o poskytovan� dot�ci� mestskou časťou za rok 2009 je 
spracovan� a zverejnen� v linku „Dot�cie“.
Tabuľka obsahuje �daje v členen�: žiadateľ, d�tum prijatia žiadosti, bankov� 
spojenie, požadovan� v�ška dot�cie, �čel, činnosť žiadateľa, oblasť činnosti, 
d�tum schv�lenia v MZ, v�ška schv�lenej sumy, �prava rozpočtu, upraven� 
suma, 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 – je zverejnen� v pr�slušnom linku a tiež aj pri VZN
č. 2/2005.


