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Návrh uznesenia: 
     
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 31.12.2010 a uznesení, u ktorých nie je uvedený dátum plnenia, 
 

r u š í  
 

uznesenie č. 179 zo 6.5.2008, časť a/ 
uznesenie č. 418 z 1.7.2009 
uznesenie č. 456 z 27.10.2009 
uznesenie č. 492 z 2.2.2010  
uznesenie č. 579 z 2.7.2010 
uznesenie č. 663 z 26.10.2010. 
      



Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.12.2010 
 
 

179 6.5.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi 
miestneho úradu 
a) spracovať možnosti elektronického podávania žiadosti o vydanie povolenia 

vyhradeného parkoviska a predložiť ako materiál na rokovanie  miestneho 
zastupiteľstva,  

Plnenie: 
Elektronické podávanie žiadostí vo všeobecnosti malo byť riešené 
prostredníctvom pripravovaného Ústredného portálu verejnej správy pod gesciou 
Úradu vlády SR – tento projekt v súčasnosti stagnuje. 
V roku 2010 bolo uznesením MZ č. 642 rozhodnuté, že elektronické služby budú 
poskytované prostredníctvom projektu „Elektronizácia služieb bratislavskej 
samosprávy“. 
Túto časť uznesenia navrhujeme na zrušenie. 

1.11.2008 Kontrola - 
neuvedený 

179 6.5.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi 
miestneho úradu 
c) monitorovať požiadavky v súvislosti s parkovaním s cieľom zvyšovania 
spokojnosti obyvateľov mestskej časti. 
Plnenie: Uznesenie je splnené.  
V roku 2011 navrhujeme doplniť a pozmeniť zásady vyhradeného parkovania. 

31.11.2008 Kontrola - 
neuvedený 

418 1.7.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka na základe návrhu 
poslanca Rastislava Pavlíka a na základe schválenej Koncepcie rozvoja 
informačných systémov a v zmysle uskutočnených krokov mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka schvaľuje nasledujúci postup: 
1. Pre oblasť informatizácie mestskej časti Bratislava-Petržalka je vytvorená 

komisia v zložení Michal Novota, Juraj Kocka a Rastislav Pavlík. 
2. Poverení zástupcovia miestneho úradu budú postup informatizácie 

koordinovať s komisiou zloženou z poslancov miestneho zastupiteľstva. 
3. Odovzdanie výstupov z procesného auditu. 
Miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi zaviazať budúceho realizátora 

neuvedený  



 4 

procesného auditu, aby v prvom kole spracoval a odovzdal výstupy pre projekty 
digitalizácie úradu a zastupiteľstva. 
Plnenie: Uznesenie nie je splnené. 
Uznesenie navrhujeme na zrušenie. 

456 27.10.2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie 
1. Správu z poslaneckého prieskumu vykonaného podľa uznesenia miestneho   
 zastupiteľstva č. 443 zo dňa 29.9.2009 
2. Informáciu o stave revitalizácie školského areálu ZŠ Budatínska 61 
schvaľuje  postup odstránenia nedostatkov: 
1. Mestská časť musí nadobudnúť vlastnícke právo k budovanému dielu – 

uzavretie bezodplatných zmlúv o prevode diela, príp. postúpení práv 
a povinností objednávateľa s tým, že ich súčasťou by mali byť garancie, že 
všetky realizované práce a dodávky už boli uhradené. 

2. Objektivizovať, ktorý z vytýkaných nedostatkov (nedorobkov) je 
porušením zmluvy o dielo, kedy ide o akceptovanú alebo akceptovateľnú 
zmenu projektu a kedy o prácu nad rámec projektu. 

3. Vady diela reklamovať s tým, že pred prevzatím diela podľa bodu 1) 
požiadať o ich reklamáciu FC Artmedia, a.s. a  v časti VIENNA GATE 3, 
a.s. 

4. Rokovať so spoločnosťou VIENNA GATE 3, a.s. o doplatení ostávajúcej 
čiastky a odborne posúdiť nárok na túto úhradu. 

5. V prípade neuhradenia ostávajúcej čiastky VIENNA GATE 3, a.s. príp. 
úhrady v nižšej sume rozhodnúť o poradí a čase realizácie jednotlivých 
častí areálu (odporúčame prostredníctvom uznesenia miestneho 
zastupiteľstva). V  tomto roku je potrebné odstrániť nedostatky brániace 
užívaniu hlavného ihriska alebo spôsobujúce jeho poškodzovanie. 

6. Po prevzatí diela proces štandardizovať: 
-  vymenovať stavebný dozor zo strany mestskej časti, 
- v prípade nedokončených častí, na ktoré sa vzťahovala pôvodná súťaž 

pokračovať v ich realizácii s pôvodným zhotoviteľom (s výnimkou 
prípadu, ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu dohodou alebo 

neuvedený  
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odstúpením od zmluvy), 
- na práce na ktoré sa nevzťahovala pôvodná súťaž na výber zhotoviteľa 

realizovať verejné obstarávania formou e-aukcií. 
Plnenie: Uznesenie nie je splnené. 
MČ Petržalka nenadobudla vlastnícke právo k areálu, len právo na užívanie, 
prostredníctvom zmluvy, ktorá skončila 31.12.2010. V areáli je potrebné 
dokončiť v zmysle projektu: atletickú dráhu, malé futbalové ihrisko, dve 
tenisové ihriská, volejbalové ihrisko a časť oplotenia areálu, čo je spôsobené 
nedodržaním zmluvných záväzkov – poskytnutie daru zo strany spoločnosti 
Vienna Gate vo výške 5 mil. Sk  (165 580 €). 
Uznesenie navrhujeme zrušiť s tým, že na MZ bude predložený súhrnný 
materiál - chronológia postupu, popis celkového stavu a návrh ďalšieho 
riešenia. 

491 2.2.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ukladá 
prednostovi miestneho úradu 
zabezpečiť dopracovanie procesného auditu v zmysle zadania procesného 
auditu a pripomienok poslancov miestneho zastupiteľstva za účasti zástupcov 
jednotlivých poslaneckých klubov. 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Procesný audit bol dopracovaný a odovzdaný starostovi mestskej časti 
v mesiaci máji 2010. 

neuvedený  

492 2.2.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ukladá 
prednostovi miestneho úradu 
vypracovať správu o možnostiach výstavby parkovacieho domu na parcele č. 
4696 o predložiť ju na verejnú diskusiu a na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Plnenie: Uznesenie je neaktuálne. 
Uvedené uznesenie navrhujeme zrušiť, nakoľko bolo prijaté uznesenie 
č. 590. 
 

neuvedený  
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534 7.4.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 ukladá 
prednostovi miestneho úradu 

1. postupovať pri prevodoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej 
súťaže podľa bodu A. tohto uznesenia. 

2. predložiť výsledok verejnej obchodnej súťaže na schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu. 

Plnenie: Uznesenie sa plní. 
Verejná obchodná súťaž bola vypísaná na odpredaj pozemku č. 3662/20. 
Napriek tomu, že sa konali dve kolá, VOS nebola úspešná. 

 
 
 
T: trvalý 
Kontrola 
30.6. 
31.12 

 

550 4.5. 2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
2. odporúča  starostovi 
ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka BPP, spol. s r.o. a následne 
vedeniu spoločnosti prijať zmeny plánu činnosti na rok 2010 tak, aby  

a) sa znížil celkový počet zamestnancov BPP, s.r.o. najmenej o 4  
zamestnancov, 

b) prijali ostatné potrebné opatrenia na zníženie nákladov, tak aby sa 
predpokladané celkové výnosy zo správy bytov a nebytových priestorov 
(bez doplnkových činností) predpokladané na 373.000,- EUR upravené 
podľa skutočnej odmeny za správu obecných bytov a nebytových 
priestorov rovnali predpokladaným nákladom na správu bytov a 
nebytových priestorov ( pôvodne predpokladané vo výške 471 332,- 
EUR). 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 
V zmysle uznesenia Valnej hromady BPP, s.r.o. bol počet zamestnancov 
znížený od 1.7.2010 a boli prijaté opatrenia na zníženie nákladov. 

neuvedený  

559 4.5.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. berie na vedomie 
informácie o prijatom uznesení Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR 
Bratislavy vo vzťahu k odkúpeniu pozemkov pod Petržalským korzom 
v rozsahu 2020 m2, 
2. poveruje 

Neuvedený 
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starostu mestskej časti rokovaním so spoločnosťou Incheba, a. s. 
o podmienkach odkúpenia pozemkov pod Petržalským korzom, 
3. súhlasí 
s uvoľnením finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
odkúpenie pozemkov pod Petržalským korzom v zmysle uznesenia mestského 
zastupiteľstva maximálne do výšky 51 tis. €. 
4. mesto po odkúpení pozemkov zverí tieto pozemky do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
Plnenie: Uznesenie nie je splnené. 
Starosta mestskej časti p. Ftáčnik rokoval s Ing. Rozinom, vlastníkom 
spoločnosti Incheba, a.s. o podmienkach odkúpenia pozemkov. Sú však 
potrebné aj rokovania a dohody Incheby, a.s. a hlavného mesta SR Bratislavy, 
k čomu doteraz nedošlo. 

579 2.7.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
žiada starostu, 
aby v zmluve o prenájme zabezpečil povinnosť nájomcu bezplatne poskytovať 
tenisové kurty v rozsahu 10 hodín týždenne pre potreby mládeže podľa 
rozhodnutia starostu, prednostne pre víťazov súťaží, talentovaných žiakov a 
žiakov zo sociálne slabších rodín. 
Plnenie: Uznesenie je neaktuálne. 
Uznesenie stratilo platnosť, nakoľko nájomná zmluva nebola podľa uznesenia 
č. 579 podpísaná. Nájomca nesúhlasil s podmienkami, stanovenými v uznesení. 
Uznesenie navrhujeme zrušiť. 

neuvedený  

590 24.8.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
III. žiada  
starostu mestskej časti 
1. aby po podpísaní uznesenia okamžite urobil verejné obstarávanie na 

projektovú dokumentáciu verejného parkoviska s osvetlením, 
2. po vypracovaní projektovej dokumentácie požiadal o vydanie územného 

rozhodnutia na verejné parkovisko s osvetlením, 
3. po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia vypovedal nájomnú 

zmluvu č. 08-04-2009 zo dňa 29.6.2009 so spoločnosťou Car Towing, a.s. 

neuvedený  
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Plnenie: Uznesenie sa priebežne plní.  
Elektronickou aukciou bol vybratý projektant pre spracovanie PD, v decembri 
2010 mestská časť dostala spracovanú PD pre územné rozhodnutie.  
V súčasnosti ref. investičný pripravuje žiadosť pre vydanie územného 
rozhodnutia pre stavbu parkoviska s osvetlením. Zmluva zatiaľ nie je 
vypovedaná. 

608 28.9.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje 
doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 328 v bode 1 nasledovne: 
„schvaľuje prijatie úveru vo výške 5 mil. € na rekonštrukciu a zateplenie 
základných a materských škôl a rekonštrukciu nehnuteľností v správe a 
vlastníctve mestskej časti s cieľom znížiť energetickú náročnosť týchto 
nehnuteľností“, 
poveruje  starostu mestskej časti 
uzavretím dodatku k zmluve o termínovanom úvere. 
Plnenie: Uznesenie je splnené 
Dodatok k zmluve bol podpísaný 26.11.2010. 

neuvedený  

631 28.9.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe ústneho 
návrhu poslankyne p. Čapčekovej 
Žiada starostu mestskej časti 

a) o zverejnenie informácie vo forme tabuľky „Plán investícií a opráv na rok 
2010“ a „Plán opráv na rok 2010“ (komunikácie, terasy, prístupy na terasy 
a pod.) na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka 

b) každý nasledujúci rok po schválení rozpočtu mestskej časti a plánu 
investícií a opráv aktualizovať zverejnenú tabuľku. 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Plán opráv na rok 2010 je zverejnený na stránke mestskej časti v časti 
Oddelenie nakladania s majetkom - referát investičný. 

 
 
 
31.10.2010 
 
 
V texte 

 

639 26.10.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v a ľ u j e 
zámer zriadenia Denného stacionára v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, 

neuvedený  
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objekt Vavilovova ul. 18. 
ž i a d a   riaditeľku Strediska sociálnych služieb Petržalka 
predložiť požiadavky vyplývajúce z predloženého projektu do rozpočtu na rok 
2011. 
Plnenie: Uznesenie sa plní. 
Kalkulácia nákladov na rekonštrukciu objektu sa spracováva. 

641 26.10.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v a ľ u j e 

1. jednorazové finančné vyrovnanie pre manželov JUDr. A. Dugovú a Mgr. 
P. Krušinu vo výške 5 850 €, 

2. jednorazové finančné vyrovnanie pre Mgr. J. Janču s manželkou vo 
výške 4 150 €, 

3. jednorazové finančné vyrovnanie pre MUDr. Š. Pachotu s manželkou vo 
výške 2 100 €, 

4. úpravu rozpočtu na rok 2010, zvýšenie bežných výdavkov 
v programovom prvku 9. 5. „Nakladanie s majetkom“ o 12 100 € 
a zvýšenie bežných príjmov z mimoriadnej dotácie zo štátneho rozpočtu 
na financovanie bežných výdavkov o 12 100 € 

ž i a d a 
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1. zabezpečiť súhlas žiadateľov, že po obdržaní odsúhlasených finančných 
prostriedkov si nebudú uplatňovať žiadne ďalšie nároky od mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, 

2. uzavrieť dohody o urovnaní s týmito žiadateľmi. (jednorazové finančné 
vyrovnanie Gercenova 8/H) 

Plnenie: Uznesenie je splnené 
So žiadateľmi p. Jančom, Krušinom a Pachotom boli uzatvorené dohody 
o urovnaní v termíne 5. – 11.11.2010. Mestská časť obdržala z Okresného súdu 
Bratislava V rozhodnutie o zastavení súdneho konania. 

neuvedený  

663 26.10.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe ústnej 
žiadosti p. Plšekovej 
ž i a d a  prednostu miestneho úradu 

15.12.2010  
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pripraviť materiál o nájme pozemku pod parkoviskom pri bytovom dome na 
Rusovskej ceste č. 11, 13, 15 v prospech spoločenstva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v týchto domoch. 
Plnenie: Uznesenie nie je splnené.  
Parkovisko, ktoré je umiestnené na pozemku parc. č. 4733/16, nebolo zverené 
do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Toto parkovisko bolo 
skolaudované ako verejné, preto nie je možné ho prenajať.  
Navrhujeme toto uznesenie zrušiť. 

 
 
 

 
 
 
 


