
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
 
 

Materiál na rokovanie  
miestneho zastupiteľstva 
dňa 25. januára 2011 
 
 
 
 
Materiál číslo: 9 /2011 
 
 

Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka, ktorými boli vytvorené poradné komisie starostu a miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
Predkladateľ:  
Miroslav Štefánik 
prednosta 
 

 
Materiál obsahuje:  

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 

 
 
Zodpovedná:  
Denisa Paulenová 
vedúca odd. organizačných vecí  
 

 

 
 
 
 
 
Spracovateľ:  
Denisa Paulenová 
vedúca odd. organizačných vecí  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
Návrh uznesenia: 
     
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
r u š í  
 

nasledovné uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
uznesenie č. 203 z 3.6.2008 
uznesenie č. 397 z 9.6.2009 
uznesenie č. 483 z 15.12.2009 – v časti d/ 
uznesenie č. 485 z 15.12.2009 – bod 2 
uznesenie č. 611 z 28.9.2010. 
      



Dôvodová správa 
 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka vo volebnom období rokov 
2006 – 2010 prijalo uznesenia, ktorými boli zriadené poradné komisie starostu a miestneho 
zastupiteľstva. Po prehodnotení opodstatnenosti týchto komisií, odporúčame na zrušenie 
nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 203/2008 z 3.6.2008: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka na základe návrhu  
1. zástupcu starostu Juraja Kováča v súlade s VZN č. 3/1994 o zásadách hospodárenia 
s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších VZN, § 4 ods. 1 
a)  s ch v a ľ u j e 
päťčlenné výberové komisie pre všetky výberové konania v zložení 3 poslanci miestneho 
zastupiteľstva a 2 zástupcovia miestneho úradu 
 

b)  ž i a d a 
starostu mestskej časti, 
aby vymenovával výberové komisie po dohode s predsedami poslaneckých klubov miestneho 
zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 397/2009 z 9.6.2009: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe návrhu predloženého 
poslancom Pavlíkom 
schvaľuje  
na základe schválenej Koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS) a v zmysle 
uskutočnených krokov mestskou časťou Bratislava-Petržalka nasledujúci postup:  
1. Pre oblasť informatizácie mestskej časti Bratislava-Petržalka je vytvorená komisia zložená 

z poslancov miestneho zastupiteľstva. Členmi komisie sú 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. Termín odovzdania finálnej verzie procesného 
auditu je plánovaný do 31. 12. 2009, preto miestne zastupiteľstvo  ukladá prednostovi 
zaviazať budúceho realizátora procesného auditu, aby v prvom kole odovzdal výstupy pre 
projekty digitalizácie úradu a zastupiteľstva.  

        Termín: do 31. 8. 2009  
 4. Odovzdanie projektu digitalizácia úradu a digitalizácia zastupiteľstva. Projekty budú 

primárne obsahovať vstupy z procesného auditu, špecifikácie riešenia a podklady na 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK.  

        Termín: do 21. 9. 2009  
5. Odovzdanie žiadosti na OPBK.     Termín: do 1.10.2009  
6. Na základe úspešnosti žiadosti na OPBK miestne zastupiteľstvo schváli ďalšie kroky.  
7. Miestne zastupiteľstvo po odsúhlasení komisiou schvaľuje ďalší postup v zmysle 

definovaných projektov KRIS.  
 
Uznesenie č. 483/2009 z 15.12.2009 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch v a ľ u j e 
doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 438 o body: 
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a) realizáciu verejného obstarávania formou centrálneho verejného obstarávania pre celú 
mestskú časť zamestnancom miestneho úradu, 

 

b) z rozpočtu mestskej časti - z Rezervného fondu, vyčleniť finančné prostriedky 
v predpokladanej výške 36 057 € na kapitálové výdavky na zakúpenie časovo 
neobmedzenej licencie elektronického softvéru na elektronické aukcie, 

  
c) zmenu organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 

1.1.2010 - vytvorenie referátu verejného obstarávania na oddelení vnútornej správy 
a informatiky a prijatie nového pracovníka na referát verejného obstarávania, 

 

d) zriadenie komisie zloženej zo zástupcov starostu, zástupcov poslaneckých klubov, 
prednostu MÚ, zamestnanca referátu verejného obstarávania a odbornej verejnosti 
s hlasom poradným, ktorá minimálne raz sa tri mesiace rozhodne, ktoré tovary a služby sa 
na základe predpokladaného ročného objemu verejných obstarávaní budú realizovať 
prostredníctvom externej spoločnosti a ktoré prostredníctvom elektronického softvéru na 
elektronické aukcie. 

 
Uznesenie č. 485/2009 z 15.12.2009: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje 
1. vyčlenenie sumy 148 390,98 EUR z Rezervného fondu v rozpočte na rok 2010 v 12 

mesačných splátkach na dokončenie revitalizácie školského areálu na ZŠ Budatínska 61 
v Bratislave,  

 

2. komisiu na dokončenie revitalizácie školského areálu na ZŠ Budatínska 61 v Bratislave 
v zložení: 3 poslanci MZ a 2 zamestnanci MÚ. 

 
Uznesenie č. 611/2010 z 28.9.2010 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje 
úpravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 534 zo dňa 
7. apríla 2010: 
v schvaľovacej časti A v bode 7. Osobitne schvaľované podmienky v odseku 13. menovité 
zloženie komisie doplniť nasledovný text: 
„ v celkovom počte 9 členov, z toho 5 členov budú tvoriť poslanci delegovaní miestnym 
zastupiteľstvom a 4 členov odborní zamestnanci miestneho úradu. Členovia komisie - 
poslanci budú miestnemu zastupiteľstvu garantovať, že pri posudzovaní súťažných návrhov 
bol vybraný najvhodnejší návrh.“ 
 


