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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. 5. 2017. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31. 5. 2017 

 

Číslo 

uzn. 

Dátum 

prijatia 

Text Termín Kontrola 

245 25.10.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a)  súhlasí  

s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

v oblasti odpadového hospodárstva 

b)  žiada  

starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí sú poslancami mestského 

zastupiteľstva, aby k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

uplatnili na rokovaní mestského zastupiteľstva zásadné pripomienky uvedené 

v prílohe tohto materiálu, ktoré neboli akceptované v rámci pripomienkového 

konania. 
 

Plnenie: Uznesenie je splnené 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy dňa 8. 12.2016 

bol starostom Rače v spolupráci so starostom Petržalky predložený doplňujúci 

návrh v čl. 1 bod 1 a čl. 1 bod 3 návrhu dodatku Štatútu (4 doplnky), ktoré boli 

všetkými prítomnými poslancami (38) odsúhlasené a prijaté uznesením MsZ  

č. 688/2016. 

Podľa 

harmonogra-

mu zasadnutí 

MsZ 

 

290 28.2.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) berie na vedomie  

zámer rekonštrukcie objektu Hrobákova č. 3 a 5 pre účely Strediska 

sociálnych služieb Petržalka 

b)  poveruje 

starostu rokovaním s vedením Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci zverenia 

objektu do správy mestskej časti, resp. bezodplatného prevodu na mestskú 

časť Bratislava-Petržalka 

c)  žiada  

starostu o predloženie komplexnej informácie o možnostiach financovania 

celého projektu. 
 

 

Neuvedený  
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Plnenie: Uznesenie sa priebežne plní. 

b) Mestská časť požiadala listom primátora hl. mesta SR Bratislavy 

o bezodplatný prevod objektu Hrobákova 5 a priľahlých priestorov do 

vlastníctva mestskej časti, resp. o zverenie uvedeného majetku do správy 

mestskej časti. Taktiež požiadala Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom 

Centra podpory v Bratislave o dlhodobý prenájom objektu Hrobákova 3, 

ktorého sú vlastníkom. 

c) Informácia o možnostiach financovania projektu bude predložená ako 

informačný materiál na rokovanie MZ 27.6.2017. 
 

295 28.2.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh poslankyne 

Eleny Pätoprstej 

ž iada miestneho kontrolóra, 

aby preskúmal podnet na Bytový podnik Petržalka, s.r.o. prednesený na 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 28.2.2017, konkrétne: 

- zverejňovanie zmlúv a dodatkov 

- výberové konania robené BPP, s.r.o. 

- vybavovanie sťažností občanov 
 

Plnenie: Uznesenie je splnené 

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 16.5.2017 miestny kontrolór predložil 

Správu o mimoriadnej kontrole, zameranej na preskúmanie podnetu na Bytový 

podnik Petržalka, s.r.o., predneseného na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 

konkrétne: zverejňovanie zmlúv a dodatkov, výberové konania robené BPP, s.r.o. 

a vybavovanie sťažností občanov, ktorú poslanci miestneho zastupiteľstva 

uznesením č. 322 zobrali na vedomie. 
 

neuvedený  

297 25.4.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1. podporuje  

požiadavky obyvateľov Ševčenkovej 25-27, v Petržalke spísanej v petícii 

doručenej úradu 5. 4. 2017 
 

2. žiada starostu, 

A. aby zrušil zámer vybudovať parkovisko na námestí so zeleňou pred Daňovým 

úradom na Ševčenkovej a zrušil  zámer vybudovať kolmé parkovisko na 

Bezodkladne 

 

 



5 

 

jestvujúcej zeleni pred domami Ševčenkova 25-29.  

B. realizovať len tú časť projektu „Doprava“, označenú ako P/1, kde je zámer 

parkovania a chodník pre peších na vodopriepustných dlaždiciach na zeleni po 

celej dĺžke cesty od UPC po garážový dom na Ševčenkovej na zvýšenie 

bezpečnosti pre autá a chodcov  v tejto časti úseku cesty. 

C. realizovať úpravu námestia pred Daňovým úradom na Ševčenkovej ulici, a to 

skvalitnením životného prostredia a dosadením vzrastlých stromov a 

ochrannej zelene.   
 

Plnenie: Uznesenie sa priebežne plní. 

A/ Na odd. územného rozvoja a dopravy bola postúpená požiadavka obyvateľov, 

ktorú síce nazvali petícia, ale nespĺňala jej náležitosti, týkala sa však požiadavky 

nerealizovania parkoviska na ploche zelene pred Daňovým úradom. Na túto 

žiadosť odpovedala mestská časť listom č. 6328/2017 zo dňa 03.05.2017, že 

projekčné práce sa na parkovisko P3/1 a P2/1 ukončili (aj s ohľadom na 

uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré bolo k petícii týkajúcej sa parkoviska 

a kryocentra). 

Petícia, ktorá spĺňala všetky náležitosti v zmysle legislatívy bola vybavená 

oddelením územného konania a stavebného poriadku. V odpovedi petičnému 

výboru č. 6141/2017/10 –UKSP/Fy zo dňa 11.05.2017 sa uvádza, že na základe 

schváleného uznesenia sa ukončili projekčné a realizačné práce parkovísk P3/1 

a P2/1, ktoré tvoria časť projektovej dokumentácie „Rozšírenie možnosti 

parkovania na Ševčenkovej ulici“. 
  
B/ Projekčne bude pripravené na realizáciu iba parkovisko P/1 (pozdĺžne 

parkovanie a chodník pre peších na vodopriepustných dlaždiciach). 

   

C/ Odd. projektového riadenia pripravuje úpravu projektovej dokumentácie 

v zmysle uznesenia MZ.  

306 25.4.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ž iada starostu a predsedov poslaneckých klubov 

spracovať návrh na zloženie rady Fondu a dopracovať Štatút Fondu rozvoja 

a predložiť ho na schválenie na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

Neuvedený 
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Plnenie: Uznesenie je splnené 

Návrh Štatútu Fondu rozvoja a návrh na zloženie rady fondu je predmetom 

rokovania orgánov miestneho zastupiteľstva v mesiaci júni 2017. 

 

 


