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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 30.4.2011. 

 
   
       



Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 30.4.2011 
 
 

25 22.3.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
žiada starostu mestskej časti o 

a) vypísanie nových výberových konaní na tieto pozície, 
b) poverenie riaditeľov riadením právnických osôb do vyhlásenia výsledkov 

výberového konania a menovania nových riaditeľov. 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka zverejnila vypísanie výberových konaní na 
pozície riaditeľov miestnych podnikov v Petržalských novinách a na 
internetovej stránke mestskej časti. Výberové konania sa uskutočnili dňa 
23.5.2011. 

Neuvedený  

26 22.3.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
žiada 

prednostu miestneho úradu 
1. predložiť ako informáciu zoznam noviel zákonov za roky 2007 – 2011 

s dopadom na činnosť samosprávy, 
2. pripraviť do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva prehľad 

plnenia uznesení v súvislosti s procesným auditom. 
Plnenie: Uznesenie je splnené  
1) Prehľad právnych predpisov a noviel za roky 2007 – 2010, ktoré majú 
dopad na činnosť samosprávy je priložený ako informačný materiál na 
zasadnutie MZ 31.5.2011. 
2) Informácia o uzneseniach MZ prijatých k procesnému auditu je predložená 

ako informačný materiál na zasadnutie MZ 31.5.2011. 

 
 
 
Neuvedený 
 
05/2011 
 

 

43 27.4.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a) berie na vedomie 
informatívny materiál Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí – 
informácia 
b) vyzýva 
poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, aby doterajšie 

neuvedený  



 4 

výsledky a poradie hodnotenia oprávnenosti mestských častí boli 
rešpektované a zachované podľa pôvodných kritérií. 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Uznesenie bolo elektronickou formou zaslané všetkým poslancom Mestského 
zastupiteľstva hl,. mesta SR Bratislavy dňa 3.5.2011. 

44 27.4.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a) berie na vedomie 
informatívny materiál Informácia o projekte Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – 
II. etapa 
b) vyzýva 
Hlavné mesto SR Bratislavu na rokovanie s MČ Bratislava-Petržalka pre 
urýchlené usporiadanie si vlastníckych vzťahov k pozemkom v Sade Janka 
Kráľa. 
Plnenie: Uznesenie je splnené.  
Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka listom č. 2011/08381/08/0/Ju zo 
dňa  06. 05. 2011 informoval Hlavné mesto SR Bratislavu o predmetnom 
uznesení. 

neuvedený  

 
 
 
 

 
 
 
 


