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Návrh uznesenia: 

     

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

berie na vedomie  

 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   

k 30. 11. 2015. 

 

 

 

   

   



Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31.8.2015 

50 31.3.2015 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1.  schvaľuje  

a) Analýzu súčasného stavu a návrh ďalšieho smerovania Bytového podniku 

Petržalka, s.r.o. a návrh personálneho riešenia Bytového podniku Petržalka, 

s.r.o.,   

b) Odvolanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. Ing. Daniela Šavela 

2. žiada  

starostu 

predložiť na rokovanie Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka návrh na nového konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

vybratého na základe výberového konania 

Plnenie: Uznesenie je splnené 

Návrh na vymenovanie nového konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. je 

predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 1.12.2015. 

neuvedený  

 52 31.3.2015 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

2. ž i a d a starostu, ako jediného spoločníka, aby  

1. odvolal členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s r.o. 

Augustína Arnolda, Adriána Arpaia, Jána Hrčku 

2. vymenoval členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s r.o. 

Ivanu Antošovú, Jána Karmana, Jozefa Vydru. 

Plnenie: Uznesenie je splnené 

Členovia Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o. (pp. A. Arnold, A. 

Arpai a J. Hrčka) boli odvolaní dňa 11.6.2015. Dňa 12.6.2015 boli vymenovaní 

noví členovia Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o. (pp. I. 

Antošová, J. Karman a J. Vydra). Zápis bol vykonaný v Obchodnom registri SR 

15.6.2015. 

  

116 27.10.2015 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

žiada  

predsedov poslaneckých klubov 

predložiť v štruktúrovanej podobe a v súlade s prijatými prioritami mestskej 

časti požiadavky na rozpočet 2016 za svoje kluby.  

10.11.2015  
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Plnenie: Uznesenie je splnené 

Poslanecké kluby predložili svoje požiadavky do rozpočtu na rok 2016 

v stanovenom termíne. Tieto boli s návrhom rozpočtu zaslané každému 

poslancovi na oboznámenie sa s nimi ako podklad na rokovanie poslaneckých 

klubov a odborných komisií; rokovalo sa o nich aj na spoločnom stretnutí  

v CCCentre 23. novembra 2015.    


