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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 31.8.2011. 

 
   
       



Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.8.2011 
 

40 27.3.2007 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi 
MÚ 
predkladať do komisie územného plánu, výstavby a dopravy ako poradného 
orgánu miestneho zastupiteľstva investičné a urbanizačné zámery bez výnimky 
pred rozhodnutím stavebného úradu o ďalšom postupe. V prípade nesúladu 
postupu miestneho úradu  s prijatým uznesením komisie, je potrebné vypracovať 
písomnú informáciu a zdôvodnenie. O vážnych rozporoch bude miestne 
zastupiteľstvo informované prostredníctvom komisie. 
Plnenie: Uznesenie sa plní. 
Investičné a urbanizačné zámery sú predkladané do komisie územného plánu. 
Nenastala situácia, kde by došlo k rozporu medzi stanoviskom komisie 
a postupom miestneho úradu. 

trvalý polročne - 

60 29.5.2007 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ukladá prednostovi 
MÚ a riaditeľom miestnych podnikov 
1. zabezpečiť zverejnenie všetkých výberových konaní na internetovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na dobu najmenej 10 dní 
2. zabezpečiť vytvorenie na internetovej  stránke mestskej časti Bratislava-
Petržalka schránku "Archív verejných súťaží a výberových konaní" 
3. zabezpečiť po uplynutí 10-dňovej lehoty presunutie všetkých zverejnených 
výberových konaní do novovytvoreného archívu verejných súťaží a výberových 
konaní zriadenom na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka s 
kontrolou jedenkrát ročne  
Plnenie: Uznesenie sa plní. 
Na internetovej stránke mestskej časti sú v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o 
výkone práce vo verejnom záujme zverejňované vyhlásené výberové konania na 
miesta riaditeľov miestnych podnikov a vedúcich oddelení miestneho úradu, ako 
aj ponukové konania na dodávateľov tovarov a služieb. Všetky výzvy od 
riaditeľov organizácií mestskej časti sú tiež zverejnené na tejto stránke (viď 
príslušný link, resp. archív verejných súťaží). 
Druhá časť uznesenia je splnená vytvorením príslušnej stránky dňa 31.5.2007.  

neuvedený – 
1x ročne 

05/2011 
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(možnosť kontroly cez www.petrzalka.sk – verejné súťaže a výberové konania) 
Tretia časť uznesenia sa priebežne plní – viď archív verejných súťaží na 
uvedenej stránke. 

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:  
Za obdobie mesiacov január – august 2011 nebola vypísaná žiadna verejná 
obchodná súťaž na prevod nehnuteľností. 

 
 
 
T: trvalý 
 

Kontrola 
30.6. 
31.12. 

649 26.10.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
vypracovať zásady prenájmu pozemkov v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Plnenie: Uznesenie nie je splnené. 
Plnenie uznesenia je viazané na novelu Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
upravujúcu narábanie s majetkom a z nej vyplývajúcej následnej úpravy VZN 
mestskej časti o Zásadách hospodárenia s majetkom MČ a majetkom zvereným 
jej do správy hl. mestom. Mestská časť v mesiaci júl 2011 pripomienkovala 
návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, v ktorom sa rieši hospodárenie 
s majetkom. Po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve bude VZN mestskej 
časti Bratislava-Petržalka upravené a predložené poslancom na schválenie. 
Navrhujeme nový termín kontroly: 11/2011 

31.3.2010 Kontrola 
30.6.2011 

37 22.3.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
a) schvaľuje 
1. odvolanie Ing. Michala Koniara z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 

Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 
2. vymenovanie Ing. Daniela Šavela za konateľa obchodnej spoločnosti Bytový 

podnik Petržalka, s.r.o. 
b) žiada starostu,  
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aby v rámci výkonu pôsobnosti Valného zhromaždenia obchodnej 
spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s r.o. realizoval bod a) tohto uznesenia 

c) poveruje nového konateľa a Dozornú radu Bytového podniku Petržalka,  
s. r.o. zabezpečením auditu v tejto spoločnosti a zostavením ozdravného 
plánu, ktorý prerokuje miestne zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí. 

Plnenie: Uznesenie je čiastočne splnené. 
V organizácii bol v mesiaci august 2011 vykonaný účtovný audit. 
Konateľ Bytového podniku Petržalka, s.r.o. Ing. Šavel predložil do operatívnej 
porady starostu v mesiaci septembri 2011 podnikateľský plán. 

 
Neuvedený 
 
 
 
06/2011 

72 28.6.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. protestuje proti spôsobu prípravy prác na prepojení ropovodu Družba 
s rafinériou Schwechat a jeho trasovania bez účasti samosprávy, 
2. vyzýva hlavné mesto SR Bratislavu na spoločný postup a koordináciu 
stanovísk hlavného mesta a dotknutých mestských častí pri rokovaniach 
s vládou SR, 
3. žiada vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka informovať o tomto 
stanovisku kompetentné orgány a to konkrétne Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia 
SR a vládu SR. 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Príslušné orgány boli s uznesením MZ oboznámené písomne dňa 5.7.2011, 
reakcia z MH SR tvorí prílohu tohto materiálu. 

Neuvedený  
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