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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 31. 08. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31.08. 2016 

 

Číslo 

uzn. 

Dátum 

prijatia 

Text Termín Kontrola 

176 3.5.2015 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

1.  schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych 

služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka v znení neskorších predpisov 

2. splnomocňuje starostu  

a) vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2012, č. 

6/2013, č.5/2014, 5/2015 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváleného dňa 3. 5. 2016 (v úplnom 

znení) 

b) vypísať výberové konanie na dodávateľa stravovacích služieb do 09/2016 na 

základe vybraných kritérií. 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

a) Úplné znenie VZN bolo spracované, podpísané starostom mestskej časti 

a zverejnené na stránke mestskej časti dňa 23.8.2016. 

b) Výberové konanie na dodávateľa stravovacích služieb bolo zverejnené vo 

Vestníku ÚVO č. 168/2016 
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/342577 

 

  

191 3.5.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

D. schvaľuje  

uloženie povinnosti zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 6 v spojení s čl. 9 ods. 10 

  

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/342577
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písm. a)  a čl. 9 ods. 15 ústavného zákona poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi 

a Ing. Tomášovi Mikusovi. 

E. ukladá  

predsedovi Komisie na ochranu verejného záujmu JUDr. Mgr. Vladimírovi 

Gallovi, PhD. vyhotoviť a doručiť písomné rozhodnutia, ktoré sú uvedené 

v prílohe k tomuto uzneseniu, poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi, Ing. 

Tomášovi Mikusovi a starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka, v zmysle 

čl. 9 ods. 5 ústavného zákona, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia tohto 

uznesenia. 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Rozhodnutia o povinnosti úhrady boli vyhotovené a doručené menovaným 

poslancom.  
 

195 28.6.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

žiada  

starostu o komplexnú informáciu ohľadom plánovanej prekládky vysokého 

napätia nad Draždiakom a tiež o informáciu o využití finančných prostriedkov, 

ktoré boli mestskej časti venované spoločnosťou DALKIA a ktoré boli určené 

na spolufinancovanie prekládky vysokého napätia. 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Informácia o plnení predmetného uznesenia je predložená v podobe 

informačného materiálu na rokovanie MZ 20.9.2016. 
 

  

201 28.6.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

2.žiada  

prednostu, aby na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva predložil 

komplexnú informáciu o komplexných možnostiach zvyšovania kapacít 

predprimárneho vzdelávania v objektoch materských a základných škôl.  

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Informácia o plnení predmetného uznesenia je predložená v podobe 

informačného materiálu na rokovanie MZ 20.9.2016. 
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205. 28.6.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

2.žiada  

 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

b)predložiť do septembrového zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka spracovaný bod 2. a bod 3. Postupu krokov potrebných k prevodu 

vlastníctva obecných bytov do osobného vlastníctva formou dobrovoľnej 

dražby prípadne obchodnou verejnou súťažou, v prípade, ak mestská časť 

získa súhlas vlastníka s prevodom 50 % z uvoľnených obecných bytov a z 

bytov, kde je vydané právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu 

o vyprataní bytu v exekučnom konaní, okrem bytov v bytovom dome na ul. 

M. Medveďovej 21. 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Informácia o plnení predmetného uznesenia je predložená v podobe 

informačného materiálu na rokovanie MZ 20.9.2016. 

 

  

211. 28.6.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) Považuje územie parcely č. 3169/1 v k. ú. Petržalka vo vlastníctve hl. mesta 

SR Bratislavy, ktorá sa nachádza pri kostole Sv. rodiny na lúke Jána Pavla 

II, pri Chorvátskom ramene a budúcej trase 2. etapy električky za veľmi 

kvalitné územie vhodné na námestie, verejné priestory s funkciou kultúry, 

oddychu a parkovej zelene. Miestne zastupiteľstvo v Petržalke nesúhlasí so 

zástavbou bytovými a výškovými domami vrátane obchodných centier na 

tejto parcele. 

b) Žiada starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka informovať o tomto 

uznesení primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Výpis u uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

bol zaslaný primátorovi hl. mesta SR Bratislavy dňa 8.7.2016. 

 

  

 


