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NÁVRH  
 
 

UZNESENIE 
 

č. .../2015 
 

zo dňa 23. 6. 2015 

  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka po prerokovaní materiálu 

 

 

A. žiada starostu 

aby  

A.1 v spolupráci so zástupcami starostu vypracovával podrobnú informáciu 

o plnení prioritných cieľov mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2015 – 

2018, ktoré boli schválené miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 58 zo dňa 5. 

mája 2015 

A.2 predkladal miestnemu zastupiteľstvu na vedomie informáciu uvedenú v bode 

A.1 tohto uznesenia 

 

 

Termín: štvrťročne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka (ďalej len „miestne 

zastupiteľstvo) schválilo dňa 5. mája 2015 svojím uznesením č. 58 materiál s názvom 

„Prioritné ciele mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2015 – 2018“. 

Ide o kľúčový materiál miestneho zastupiteľstva, na ktorom sa podarilo dohodnúť 

všetkým poslancom tohto zastupiteľstva a ktorý obsahuje prioritné ciele, ktoré by títo 

poslanci chceli vo volebnom období 2014 – 2018 dosiahnuť s cieľom zlepšiť životnú úroveň 

obyvateľov mestskej časti Bratislava – Petržalka. 

Uvedený materiál je otvoreným dokumentom, ktorý obsahuje tak konkrétne ciele, 

ako aj ciele, ktoré sú formulované všeobecnejšie. Každý z týchto cieľov je však vymedzený 

spôsobom, ktorého plnenie zo strany predstaviteľov mestskej časti Bratislava – Petržalka 

vrátane miestneho úradu sa dá priebežne vyhodnocovať a zo strany poslancov miestneho 

zastupiteľstva aj kontrolovať v podobe schvaľovania (resp. zobratia na vedomie) pravidelnej 

informácie vypracovanej starostom mestskej časti Bratislava – Petržalka v spolupráci s jeho 

zástupcami a predkladanej na rokovania miestneho zastupiteľstva štvrťročne v zmysle 

diskusie, ktorá k tomuto materiálu už čiastočne prebehla na rokovaní miestneho 

zastupiteľstva dňa 5. mája 2015. 

Takýmto priebežným a pravidelným vyhodnocovaním plnenia prioritných cieľov 

mestskej časti Bratislava – Petržalka na roky 2015 – 2018 sa zabezpečí, že dohodnuté ciele 

nezostanú len predvolebnými sľubmi, ktoré starosta a každý z poslancov miestneho 

zastupiteľstva dal v dobrej viere svojim voličom v komunálnych voľbách 2014. 


