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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 31.10.2012. 
 

 
       



Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.10.2012 
 
 

Číslo 
Uzn. 

Dátum 
Prijatia 

Text Termín 
Splnenia 

 

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 
Termín: 30.9.2011 

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 

 
 
 
 
 
 
 
30.9.2011 
 
 
30.10.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola 
09/2012 

 



 4

a technických nástrojoch a v roku 2013 realizovať na celom území mesta novú 
dopravnú politiku parkovania. Z uvedeného dôvodu mestská časť spolupracuje 
 s hlavným mestom a zároveň pracuje aj na príprave parkovacej politiky na 
svojom území. 
Uznesením č.778/2012 zo dňa 26.-27.9.2012 mestské zastupiteľstvo schválilo 
základné pravidlá Parkovacej politiky hl.mesta SR Bratislavy a poverilo 
primátora: 

1. prípravou všeobecne záväzného nariadenia hl.mesta SR Bratislavy o 
parkovaní na území hl.mesta SR Bratislavy 

2. prípravou realizačných krokov na zabezpečenie parkovacej politiky na 
území hl. mesta SR Bratislavy v spolupráci s mestskými časťami. 

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) V júnovom miestnom zastupiteľstve tohto roku bol schválený návrh 
princípov regulovaného parkovania na území mestskej časti. 
- Mestská časť pripravuje spracovanie dopravnej analýzy, ktorá určí základné 

úseky komunikácií a parkovísk na parkovanie pre rezidentov a krátkodobé 
státie. 

- Mestská časť po spracovaní dopravnej analýzy pripraví návrh VZN, kde 
budú stanovené úseky komunikácií a parkovísk na parkovanie pre 
rezidentov, na krátkodobé státie a základné poplatky za regulované 
parkovanie. 

Navrhujeme termín kontroly plnenia uznesenia: 04/2013.  
120 13.12.2011 3.ukladá 

riaditeľom miestnych podnikov 
informovať miestne zastupiteľstvo o rozvojových plánoch daných podnikov 
v štruktúre: 
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- časový harmonogram 
- konkrétne opatrenia 
4.žiada 
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: Uznesenie sa plní. 
3. Rozvojové plány miestnych podnikov (okrem Bytového podniku Petržalka, 

s.r.o.) na rok 2012 boli predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 
25.9.2012 a boli schválené uzneseniami č. 229 až 233. 

4a.1 Návrh Projektu ISRMO bol predložený na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva dňa 25.9.2012 a schválený uznesením č. 222. 

4a.2. Informácia o stave európskych projektov je predložená na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva dňa 13.11.2012. 

4a.3. Informácia o postupe spracovania územných plánov zón je predložená na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 13.11.2012. 

4b. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v 2. štvrťroku 2012 bola  
predložená na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 25.9.2012, za 3. 
štvrťrok je predložená ako informačný materiál na rokovanie MZ 
13.11.2012.. 

217 25.9.2012 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
žiada 
starostu mestskej časti 
o predloženie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 
2/1997 v znení VZN č. 4/1997 alebo VZN, v ktorom budú zapracované 
pripomienky prokurátora na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutí v dňoch 26. 
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– 27.9.2012 uznesením č. 772 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných 
verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým zrušilo možnosť mestských častí vlastným nariadením 
upraviť podmienky požívania alkoholu na svojom území. Na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva v mesiaci novembri 2012 je predložený návrh 
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa rušia VZN č. 2/1997 a č. 4/1997. 

241 25.9.2012 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
žiada, 
aby sa obec prihlásila ako subjekt pripomienkového konania k návrhu zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a v rámci tohto 
konania zohľadnila pripomienky a zapracovala problémy, ktoré vznikajú 
v súvislosti s držaním a chovom psov v Petržalke najneskôr do 10. októbra, kedy 
sa končí pripomienkové konanie. 
Plnenie:  
Mestská časť sa do pripomienkového konania k novele zákona č. 282/2002 Z.z. 
zapojila v spolupráci so ZMOS-om, ktorý je povinne pripomienkujúcim miestom 
k právnym predpisom dotýkajúcim sa územnej samosprávy a ostatnými 
mestskými časťami. Pripomienky boli odoslané 9.10.2012. 

 
T: do 
10.10.2012 

 

 
 
 


