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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 31.1.2012. 



Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.1.2012 
 
 

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: 
Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemku parc. č. 3662/20 bola vypísaná 
dňa 7. 11. 2011, termín ukončenia prijímania súťažných návrhov bol stanovený 
na 27. 2. 2012.  

O výsledku OVS bude daná informácia. 

 
 
 
T: trvalý 
 

Kontrola 
30.6. 
31.12 

615  Projekt Atletika pre deti v podmienkach mestskej časti Bratislava-
Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a) schvaľuje 
zámer zapojenia mestskej časti Bratislava-Petržalka do celoslovenského 
projektu Atletika pre deti 
b) ukladá 

1. oddeleniu školstva po konzultácii s riaditeľmi MŠ určiť konkrétnu MŠ, 
ktorá sa do projektu Atletika pre deti zapojí, 

2. poveriť konkrétnu učiteľku MŠ absolvovaním školenia a následne 
zodpovednosťou za tento projekt v danej MŠ 

c) súhlasí 
so zakúpením jednej sady pomôcok na atletiku pre konkrétnu MŠ zo 
sponzorského príspevku. 
d) žiada 
predložiť miestnemu zastupiteľstvu správu o projekte po roku činnosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.11.2011 
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Plnenie: 
Riaditeľka MŠ Röntgenova 16 dňa 29.11.2011 doručila na oddelenie školstva 
Správu z realizácie celoslovenského projektu „Atletika pre deti“, v ktorej 
konštatovala, že záujem detí o pohybové činnosti sa v MŠ zvýšil aj vďaka 
pohybovým aktivitám s atletickým zameraním a s využitím sady atletického 
náradia a náčinia. 
V novom školskom roku 2011/2012 však projekt „Atletika pre deti“ skončil. 
Slovenský atletický zväz stratil generálneho sponzora, a preto zrušil realizáciu 
projektu s celoslovenskou pôsobnosťou. Zrušil aj webovú stránku, ktorá sa 
týkala tohto projektu. 

649 26.10.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odporúča 
vypracovať zásady prenájmu pozemkov v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Plnenie: Uznesenie je splnené čiastočne. 
Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 16.12.2011 Príkazom č. 13, 
vydal Metodické usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
K tomuto postupu je spracovaný Dodatok č. 1, ktorý bol daný na podpis 
starostovi a bude doručený všetkým oddeleniam a miestnym organizáciám. 
V mestskom zastupiteľstve dňa 2. 2. 2012 bude prerokovaný materiál „Návrh 
dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy“, v ktorom sú navrhnuté zmeny 
v oblasti hospodárenia s majetkom. Na základe prijatého uznesenia MsZ 
k tomuto materiálu budú spracované a predložené nové „Zásady hospodárenia 
s majetkom vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka“. 

31.3.2010 Kontrola 
30.6.2011 
11/2011 

16 25.1.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
žiada 
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložiť na najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva zmenu VZN č. 3/1994 v znení neskorších dodatkov 
v súlade s protestom prokurátora a v súlade s § 6 ods. 3 zák. č. 258/2009 
o majetku obcí do 90 dní od jeho doručenia, t.j. 8.3.2011. 
Plnenie: Uznesenie nie je splnené.  
Návrh zmeny VZN č. 3/1994 v znení neskorších dodatkov bol spracovaný, ale 

22.3.2011  
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nebol predložený na rokovanie MZ. Po dohode budú spracované nové „Zásady 
hospodárenia s majetkom vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-
Petržalka“ po prerokovaní zmeny štatútu na hlavnom meste SR Bratislave (viď. 
plnenie uznesenia č. 649/2010). 

66 31.5.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
1. berie na vedomie 
Postup riešenia statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
2. žiada 
starostu mestskej časti: 
a) pripraviť zadanie na vypísanie verejnej súťaže na spracovanie koncepcie 
statickej dopravy 
b) vypísať verejnú súťaž na spracovanie koncepcie aj s vyčlenením 
finančných prostriedkov 
c) iniciovať legislatívne zmeny v zákonoch a normách    
d) preveriť možnosť vypracovania VZN pre statickú dopravu u novostavieb 
3. ukladá 
komisii pre riešenie statickej dopravy: 
spracovať otvorený list primátorovi a poslancom Mestského zastupiteľstva hl. 
mesta SR Bratislavy ohľadom riešenia statickej dopravy v Petržalke. 
4. poveruje 
starostu Vladimíra Bajana rokovať s hl. mestom SR Bratislavou o spoločnom 
riešení statickej dopravy v Petržalke, najmä o: 
- pozemkoch na území Petržalky vhodných na nové parkovacie domy, 
- vytvorení spoločného podniku na výstavbu a prevádzkovanie statickej 

dopravy v Petržalke na základe výsledkov koncepcie statickej dopravy. 
Plnenie: 
2a) a 2b)  Hlavné mesto SR Bratislava spracováva materiál „Stratégia dopravnej 
politiky“, ktorého cieľom je vytvoriť ucelený systém statickej dopravy na 
území mesta a vytvorenie jednotnej dopravnej politiky parkovania. Snahou 
mesta je v roku 2012 prijať všetky potrebné zásady v metodických 
a technických nástrojoch a v roku 2013 realizovať na celom území mesta novú 
dopravnú politiku parkovania. Z uvedeného dôvodu mestská časť nepristúpila 

 
 
 
 
 
 
 
30.9.2011 
 
 
30.10.2011 
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k individuálnej koncepcii statickej dopravy, ale začala spoluprácu s hlavným 
mestom. 
2c) Od novembra 2011 platí zmena normy STN 73 6110 Projektovanie 
miestnych komunikácií. 
2d) Zmena vyššie uvedenej normy priniesla navýšenie počtu zodpovedajúcich 
parkovacích miest pri novostavbách. 
4a) Dňa 18.02.2011 bol napísaný otvorený list primátorovi s požiadavkou, aby 
mesto neodpredalo vybrané pozemky v mestskej časti Petržalka na iné účely 
ako pre výstavbu viacpodlažných parkovacích domov 
4b) Metodika novej dopravnej politiky bude prerokovaná v mestskom 
zastupiteľstve 1.03.2012. Ak bude odsúhlasená, tak následne sa pristúpi 
k uzavretiu spoločnej zmluvy medzi mestskou časťou Petržalka a Hl. mestom 
SR Bratislavou o spolupráci. 
Navrhujeme termín kontroly plnenia uznesenia: 09/2012   

92 27.9.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
b) žiada 
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
vydať úplné znenie VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú náhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Plné znenie všeobecne záväzného nariadenia bolo spracované a zverejnené na 
internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka v mesiaci decembri 
2011. 

neuvedený  

105 27.9.2011 Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1) schvaľuje 
prípravu projektu „Čistenie komunikácií“ 
2) u k l a d á 
riaditeľovi m. p. Verejnoprospešných služieb Petržalka  
pripraviť projekt „Čistenie komunikácií“ s rozdelením územia mestskej časti do 
mikroregiónov, návrhom harmonogramu a vzorovým technickým výkresom 
prenosného dopravného označenia na zmenu organizácie dopravy 
 

 
 
 
 
31.12.2011 
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Plnenie: Časť 2 uznesenia je splnená. 
Územie Petržalky bolo v termíne rozdelené do mikrorajónov podľa ulíc 
a lokalít tak aby sa postupne realizovalo čistenie komunikácii 3. a 4. triedy a  
včas umožnilo oboznámiť obyvateľov na zabezpečenie preparkovania vozidiel 
k  uvoľneniu komunikácií a tak umožniť ich strojové čistenie. 
V stanovenom termíne bol pripravený „vzorový technický výkres“ prenosného 
dopravného označenia na zmenu organizácie dopravy  spracovaný odborne 
spôsobilou osobou. 
3) žiada 
prednostu miestneho úradu 
pripraviť všeobecne záväzné nariadenie o čistení komunikácií III. a IV. 
Plnenie:  
V súčasnosti sa spracováva finančná analýza dopadov na rozpočet mestskej 
časti, ktorá bude predložená na schválenie poslancom miestneho zastupiteľstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2011 
 

108 11.11.2011 2. žiada 
starostu mestskej časti: 
a) pripraviť zadanie na vypísanie verejnej súťaže na spracovanie koncepcie 
statickej dopravy v spolupráci s komisiou pre riešenie statickej dopravy  
b) pozvať spracovateľov mestskej koncepcie na komisiu statickej dopravy a 
podať priebežnú informáciu.   
Plnenie:               
a) Hlavné mesto spracováva materiál „Stratégia dopravnej politiky“, ktorého 
cieľom je vytvoriť ucelený systém statickej dopravy na území mesta a 
vytvorenie jednotnej dopravnej politiky parkovania. Snahou mesta je v roku 
2012 prijať všetky potrebné zásady v metodických a technických nástrojoch 
a v roku 2013 realizovať na celom území mesta novú dopravnú politiku 
parkovania. Z uvedeného dôvodu mestská časť nepristúpila k individuálnej 
koncepcii statickej dopravy, ale začala spoluprácu s hlavným mestom. 
 b) Spracovateľ mestskej koncepcie statickej dopravy, hlavný dopravný inžinier 
mesta Ing.Tibor Schlosser bol pozvaný na zasadnutie komisie statickej dopravy 
12.decembra 2011.                 

 
 
03/2012 
 
12/2011 

 

 


