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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 31. 1. 2017. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31. 1. 2017 

 

Číslo 

uzn. 

Dátum 

prijatia 

Text Termín Kontrola 

194 3.5.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1. žiada starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby v zmysle stavebného 

zákona a ďalších právnych noriem podnikol všetky dostupné kroky na 

zamedzenie ilegálnych stavebných prác majiteľa pozemku 

2. vyjadruje plnú podporu Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

pri realizácii všetkých horeuvedených opatrení.  
 

Plnenie: Uznesenie sa priebežne plní 

Dňa 8.4.2016 a 15.4.2016 vykonali zamestnanci stavebného úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka poverení výkonom štátneho stavebného dohľadu 

štátny stavebný dohľad na pozemku parc. č. 5066/4 a 5066/3 katastr. územie 

Petržalka, za účelom preverenia dodržania podmienky stavebného povolenia 

týkajúcej sa začatia stavby „Polyfunkčný komplex budov“ Einsteinova ul. 

Bratislava Petržalka. 

Porovnaním výsledkov skutkových zistení obidvoch štátnych stavebných 

dohľadov s projektovou dokumentáciou stavby overenou stavebným úradom 

v stavebnom konaní a podmienkami stavebného povolenia, stavebný úrad 

dospel po správnej úvahe k záverom, že stavebné povolenie, ktoré bolo platné 

do 7.4.2016 stratilo platnosť, z toho dôvodu, že stavba nebola do tohto termínu 

začatá.  

Dňa 12.9.2016 špeciálny stavebný úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka 

vydal oznámenie, v ktorom oznámil stavebníkovi a realizátorovi stavby, že na 

základe nimi vykonaného štátneho stavebného dohľadu dňa 30.8.2016 stavebné 

povolenie vydané špeciálnym stavebným úradom stratilo platnosť. 

V období od 4.5.2016 do konca roka 2016 v pravidelných intervaloch referenti 

stavebného úradu monitorovali príslušné pozemky a územie, či stavebník 

napriek tomu nezačal so stavebnými prácami. Do konca roka 2016 sa skutkový 

stav na príslušných pozemkoch nezmenil – so stavbou nebolo začaté. 

Dňa 28.11.2016 bol doručený na stavebný úrad mestskej časti Bratislava-

Petržalka Záznam z vodoochranného dozoru konaného dňa 15.11.2016 a 

Neuvedený  
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zvolaného Okresným úradom Bratislava, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP na predmetných 

pozemkov, za účelom preverenia začatia stavby na vodné stavby. Okresný úrad 

Bratislava na základe vodoochranného dozoru v závere tohto záznamu 

konštatuje, že s ich stavbami bolo začaté a ich predmetné stavebné povolenie je 

platné. 
 

223 20.9.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A. deklaruje  

záujem zvýšiť transparentnosť  a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 
 

B. žiada  

prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-

Petržalka v sekcii, ktorej odkaz sa bude nachádzať na hlavnej internetovej 

stránke webového sídla informácie o mzde, plate, odmene alebo platových 

pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, 

alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcov starostu, poslancov 

miestneho zastupiteľstva, prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka a refundáciách uhrádzaných v súvislosti s výkonom mandátu 

jednotlivých poslancov uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka, hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja 

za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho 

mesiaca, v jednom súbore vo formáte uvedenom v § 19 Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy 

verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, a to v rozsahu: 
 

a) titul, meno, priezvisko, 

b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné 

zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 

c) netto čiastková i celková mzda, plat, odmena alebo platové pomery a ďalšie 

finančné náležitosti podľa prílohy č.1 priznané za výkon funkcie alebo za 

výkon pracovnej činnosti uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

1.12.2016  
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Petržalka 

d) netto celková mzda, plat, odmena alebo platové pomery a ďalšie finančné 

náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti 

uhrádzaných z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského 

samosprávneho kraja. 
       

C. žiada  

poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka, ktorým sú mzdy, plat 

alebo odmeny ako poslancom uhrádzané i z rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy a / alebo Bratislavského samosprávneho kraja poskytnúť mestskej 

časti Bratislava-Petržalka pravdivú informáciu o netto celkovej mzde, plate, 

odmene alebo platových pomeroch uhrádzaných z rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislava alebo Bratislavského samosprávneho kraja za každý kalendárny 

mesiac jednotlivo, vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.   

 

Plnenie: Uznesenie sa začalo plniť      
Od januára 2017 sú na stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka zverejňované 

platy starostu a prednostu, odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva 

v zmysle prijatého uznesenia - http://www.petrzalka.sk/samosprava/miestne-

zastupitelstvo/odmeny-poslancov/. 

261 25.10.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

vyzýva  

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  

a) poskytol mestskej časti Bratislava-Petržalka objemovo – architektonickú 

štúdiu, spracovanú odborne spôsobilou osobou, na výstavbu náhradných 

nájomných bytov na lokality Haanova a Mamateyova 

b) akékoľvek návrhy na možné lokality pre výstavbu náhradných nájomných 

bytov v katastrálnom území Petržalka s dostatočným predstihom prerokoval 

tak s odbornými útvarmi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ako aj s odbornými komisiami pri Miestnom zastupiteľstve 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

c) predstavil projekt výstavby náhradných nájomných bytov obyvateľom 

obytných domov a iných objektov dotknutých takouto výstavbou a 

prerokoval výstavbu na domových schôdzach týchto bytových domov alebo 

Neuvedený 

 

 

http://www.petrzalka.sk/samosprava/miestne-zastupitelstvo/odmeny-poslancov/
http://www.petrzalka.sk/samosprava/miestne-zastupitelstvo/odmeny-poslancov/
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aspoň so zástupcami vlastníkov bytových domov. 

 

Plnenie: Uznesenie sa plní 

a) Mestská časť s predmetným uznesením oboznámila listom zo dňa 26. 10. 

2016 primátora hl. mesta SR Bratislavy.  

     Listom zo dňa 27.12.2016 zaslal primátor hlavného mesta podklad (2 A4 – 

výkresy – širšie vzťahy – umiestnenie pozemku) z objemovo- 

architektonických štúdií „Bytový dom Mamateyova ulica“ a „Bytový dom 

Pankúchova/Haanova ulica“. 

b) K dnešnému dňu na rokovanie komisie ÚPVaD neboli predložené žiadne 

návrhy na možné lokality pre výstavbu náhradných nájomných bytov. 

c) Nemáme vedomosť o prerokovaní výstavby náhradných bytov s obyvateľmi 

dotknutých lokalít alebo so zástupcami vlastníkov bytových domov. 

 

 

 


