
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
 
 

Materiál na rokovanie  
miestnej rady 
dňa 6. decembra 2016 
 
 
 
 
Materiál číslo: 105/2016 
 
 
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 30. 11. 2016 
 
 
 
Predkladateľ:  
Miroslav Štefánik 
prednosta 
 

 
Materiál obsahuje:  

1. Návrh uznesenia 
2. Kontrolu plnenia uznesení 

(tabuľka) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zodpovedná:  
Denisa Paulenová 
vedúca odd. organizačných vecí  
 

 

 
 
 
 
 
Spracovateľ:  
Denisa Paulenová 
vedúca odd. organizačných vecí  
 

 

 
 
 
 
 



2 
 

 
Návrh uznesenia: 
     
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
zobrať na vedomie  
 
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   
k 30. 11. 2016. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 30. 11. 2016 
 
Číslo 
uzn. 

Dátum 
prijatia 

Text Termín Kontrola 

222 29.9.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A) poveruje  
starostu, aby požiadal primátora hlavného mesta SR Bratislavy ako dotknutý 
orgán, ktorý vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti, aby nevydal 
záväzné stanovisko k investičnej činnosti bez predchádzajúceho stanoviska 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v nasledovných lokalitách Petržalky: 
1. „Centrálna Petržalka“ – územie vymedzené parcelami číslo 1441/7, 
1444/24, 1441/61, 1441/56, 3169/26, 3169/31, 3169/2, 3169/3, 3169/1, 
3169/12, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1580/8, 1580/9,1565, 1606/8 a 1606/9, 
2. „Sad Janka Kráľa“ – územie vymedzené ulicami Einsteinova, 
Krasovského, Tyršovo nábrežie a Jantárová cesta (Starý most), 
3. „Einsteinova“ – územie vymedzené parcelami číslo 5066/3, 5066/4 a 
5066/5 
 

B) poveruje  
starostu, aby rokoval s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 
o urýchlenom obstaraní urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky a následne obstaraní územného plánu zóny tejto rozvojovej osi. 
C) poveruje  
prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, 
územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5. 
D) poveruje  
prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite Sad Janka Kráľa, 
územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, 
Jantárová cesta (Starý most). 
E) poveruje 
starostu zorganizovať pracovné rokovanie komisie územného plánu a dopravy 
s investorom projektu Green Park určené pre všetkých poslancov miestneho 
zastupiteľstva za účasti architekta a odborných zamestnancov Miestneho 
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úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Plnenie: 
A) Mestská časť listom zo dňa  11.11.2016 požiadala primátora, aby pri 

vydávaní záväzných stanovísk v uvedených lokalitách si vyžiadal 
stanovisko mestskej časti. 

B) Starosta v uvedenej veci interpeloval primátora na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. Z odpovede na interpeláciu vyplýva, že pod gesciou 
hlavnej architektky Oddelenie verejného obstarávania magistrátu 
dokončuje proces verejného obstarávania, ktorého výsledkom bude 
uzavretie zmluvy so zhotoviteľom na predmet zákazky dodanie 
urbanistickej štúdie s názvom „Riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalka“ s predpokladom spracovania v dĺžke 17 mesiacov od podpisu 
zmluvy. Až po spracovaní a prerokovaní UŠ bude zrejmé, či navrhované 
riešenie vyvolá zmenu platného územného plánu mesta a určí sa rozsah 
zmien a doplnkov územného plánu mesta. Jednotlivé územné plány zón 
v území bude možné obstarať až po schválení prípadných zmien 
a doplnkov územného plánu mesta.  

C) a D) V súvislosti s uvedeným uznesením mestská časť Bratislava-
Petržalka požiadala listom zo dňa 26.09.2016 hlavné mesto SR Bratislavu 
- primátora o vydanie súhlasu s obstarávaním Územného plánu zóny 
v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 
5066/5 a Územného plánu zóny v lokalite Sad Janka Kráľa, územie 
vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, 
Jantárová cesta (Starý most). Žiadosť bola mestom prijatá dňa 3.10.2016. 

E) Rozšírené zasadnutie komisie ÚPVaD s cieľom zoznámiť sa s investičným 
zámerom GREEN PARK sa konalo 17.10.2016 na pôde Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zúčastnilo sa ho 11 poslancov MZ. 
 

237 20.9.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
žiada 
Mediálnu radu, aby sa každoročne v dostatočnom časovom predstihu pred 30. 
06. a 31.12. vyjadrila vo forme písomného stanoviska k otázkam uvedeným 

K 30.6. 
a 31.12.  
každý rok 
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v bode 2.5. zmluvy o dielo uzavretej medzi mestskou časťou Bratislava-
Petržalka a Vydavateľstvom M.R.K. Agency, spol. s r.o., t.j. k celkovému 
počtu čísiel periodika – Petržalských novín a k obsahovej štruktúre 
jednotlivých čísiel tohto periodika a aby toto stanovisko poskytla starostovi 
pred určením celkového počtu čísiel periodika a obsahovej štruktúry 
jednotlivých čísiel periodika podľa bodu 2.5. uvedenej zmluvy a tiež 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka ako informačný 
materiál na jeho zasadnutie, ktoré bezprostredne predchádza termínu 30. 06. 
a 31. 12. podľa bodu 2.5. uvedenej zmluvy priebežne každý rok na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré 
bezprostredne predchádza termínu 30. 06. a 31. 12. 
 

Plnenie: 
Dňa 23.11.2016 sa konalo zasadnutie Mediálnej rady, na ktorom sa členovia 
rady zaoberali materiálmi: Obsahová štruktúra Petržalských novín na rok 
2017, Harmonogram vychádzania Petržalských novín v roku 2017 (2 verzie) 
a Spolupráca s TV Bratislava v roku 2017. Uvedené materiály boli zaslané 
poslaneckým klubom na pripomienkovanie. Na zasadnutí rady 5.12.2016 
budú tieto materiály odsúhlasené a Mediálna rada k nim prijme odporúčania 
a uznesenia smerom k miestnemu zastupiteľstvu v oblasti propagácie mestskej 
časti. 

241 25.10.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
a) berie na vedomie 
Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 
2017 
b) ž i a d a  
predsedov poslaneckých klubov,  
aby predložili požiadavky do rozpočtu na rok 2017 zoradené podľa 
programov, resp. podprogramov s uvedením zdroja požiadavky ( PHSR, 
prioritné ciele, iné ). 
 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Všetky poslanecké kluby zastúpené v miestnom zastupiteľstve odovzdali 
prednostovi svoje požiadavky do rozpočtu na rok 2017.     

1.11.2016  
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243 25.11.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a) súhlasí 
s navrhovanou zmenou Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy 
miestneho poplatku za rozvoj. 
 

b) žiada  
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
predložiť toto uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka hlavnému mestu SR Bratislave. 
 

c) vyzýva  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vo veci miestneho poplatku za rozvoj na rokovanie najbližšieho 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 
Starosta mestskej časti oboznámil s predmetným uznesením mestských 
poslancov na rokovaní Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy dňa 
27.10.2016. V rovnaký deň mestské zastupiteľstvo uznesením č. 628/2016 
schválilo dodatok Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci miestneho poplatku 
za rozvoj s účinnosťou od 1. decembra 2016. 

  

 
 


