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Návrh uznesenia: 
     
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1) berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatných k 30.4.2012 
 

2) ruší 
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 105 z 27.9.2011. 



Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 30.4.2012 
 
 

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 
Triedy. 
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 komunikácii a tak umožniť ich strojové čistenie. 
V stanovenom termíne bol pripravený „vzorovým technickým výkresom“ 
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:  

• Na zabezpečenie mechanického čistenia komunikácii III. A IV. triedy 
a parkovísk je potrebné samostatne na každú komunikáciu zabezpečiť 
vypracovanie „Projektu dopravného značenia a dopravných zariadení – 
dočasné dopravné značenia 

• K realizácii čistenia a osadenia prenosného dopravného značenia je potrebné 
zabezpečiť minimálne 500 ks dopravného značenia (normalizovaný 
podstavec, pruhovaný stojan a dopravná značka) 

• Osadenie prenosného dopravného značenia je potrebné realizovať minimálne 

105 27.9.2011 
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7 dní vopred (minimálne však 3 dni vo výnimočných prípadoch vopred), 
• Na zabezpečenie mechanického čistenia komunikácií nie je potrebné 

vytvorenie osobitého Všeobecného záväzného predpisu, nakoľko mestská 
časť je správcom komunikácií III a IV. triedy a čistenie komunikácií patrí do 
jej kompetencie. 

• Problém nastáva pri prípade odtiahnutia áut, kde je potrebné ich umiestniť na 
určené parkovisko. V súčasnosti mestská časť nemá vhodné parkovisko 
alebo plochu, ktorá by bola oplotená a strážená ako aj dostatočne veľká na 
odtiahnutie väčšieho počtu áut.  

 
Predpokladaná cena:  
Rozpočet  ks /jednotková cena cena 
Projekty 80 ks / 150 € 14 440 € 
Prenosné dopravné 
značenia 

500 ks / 59,52€ 29 760 € 

Spolu  44 160 € 
 
K celkovej sume je potrebné prirátať: 
- dopravu  prenosných značiek 
- zamestnancov (min.2 ks) 
- uskladnenie značiek po ukončení mechanického čistenia 
- údržba a opravy značiek 
- strata, krádeže dopravného značenia 
 

Z uvedených dôvodov navrhujeme uznesenie zrušiť. 
120 13.12.2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1.schvaľuje 
a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 s príjmami a 

výdavkami v čiastke 25 067 648 €, 
b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2012 v súlade 

s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov, 
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c) zámer vybudovania plavárne, pracovnú skupinu na prípravu projektu 
vybudovania plavárne v zložení pp. Ľuboš Flandera, Martin Miškov, 
Ivana Antošová, Ján Bučan, Vladimír Kovár a ukladá pracovnej skupine 
predložiť projekt a možné formy financovania. 

d) zámer zlepšenia technického stavu budov základných škôl, materských 
škôl a terás a a ukladá pracovnej skupine pripraviť a predložiť na 
schválenie zastupiteľstva zoznam konkrétnych investičných akcií a 
možné formy ich financovania maximálne do výšky 500 tis. EUR na rok 
2012. 

d1) pre zámer zlepšenia technického stavu budov základných škôl a 
materských škôl, pracovnú skupinu v zložení pp. Ján Bučan, Vladimír 
Černák, Martin Miškov, Adrián Arpai, Zuzana Lukačková.  

d2) pre zámer zlepšenia technického stavu terás pracovnú skupinu v zložení 
pp. Roman Masár, Kristína Hájková, Michal Radosa, Tomáš Fabor. 

e) zámer na skvalitnenie a zefektívnenie informačného systému miestneho 
úradu, pracovnú skupinu v zložení pp. Martin Miškov, Augustín Arnold, 
Adrián Arpai, Ján Bučan, Filip Štefanička a ukladá pracovnej skupine 
predložiť projekt a možné spôsoby financovania  

f) zámer revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska, 
pracovnú skupinu v zložení pp. Ján Bučan, Roman Masár, Martin 
Miškov, Adrián Arpai, Ľubica Škorvaneková, 

g) zámer skvalitnenia kontajnerových stojísk, pracovnú skupinu v zložení 
Adrián Arpai, Ľudmila Farkašovská, Martin Miškov, Ľubica 
Škorvaneková, Ivana Antošová, 

 
3.ukladá 
riaditeľom miestnych podnikov 
informovať miestne zastupiteľstvo o rozvojových plánoch daných podnikov 
v štruktúre: 
- časový harmonogram 
- konkrétne opatrenia 
4.žiada 

30.4.2012 
 
 
 
30.4.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.4.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2012 
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a) prednostu MÚ  
pravidelne štvrťročne informovať miestne zastupiteľstvo o: 
- stave európskych projektov 
- postupe spracovania územných plánov zón 
b) starostu 
pravidelne štvrťročne informovať miestne zastupiteľstvo o vykonaných 
rozpočtových opatreniach počas roka 2012. 
Plnenie 
1c/ Uznesenie je splnené. 
Zámer na výstavbu plavárne bol predložený na zasadnutie MZ dňa 17.4.2012, 
ktoré ho uznesením č. 152 schválilo. 
1d/ až 1g/ Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. 
body 3, 4a a 4b: 
1. Rozvojové plány miestnych podnikov na rok 2012 boli predložené do 

operatívnej porady starostu 12.3.2012, do príslušných komisií a ako 
informačný materiál budú po úprave podľa jednotnej šablóny predložené na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24.5.2012. 

2. Informácia o stave európskych projektov bola predložená na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva dňa 21.2.2012 a 17.4.2012. 

3. Informácia o postupe spracovania územných plánov zón bola predložená na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 17.4.2012. 

4. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2012 bola 
predložená na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 17.4.2012. 
 

31.3.2012 
a každý 
štvrťrok 
 
31.3.2012 
a každý 
štvrťrok 
 

 


