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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. 8. 2017. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31. 8. 2017 
 
Číslo 
uzn. 

Dátum 
prijatia 

Text Termín Kontrola 

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-Petržalka 

d) netto celková mzda, plat, odmena alebo platové pomery a ďalšie finančné 
náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti 

1.12.2016  
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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 priebežne plní      
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/ 

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 
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. 

 

K 30.6. 
a 31.12.  
každý rok 
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Plnenie: Uznesenie sa priebežne plní. 
Mediálna rada pod vedením predsedníčky Ľudmily Farkašovskej na svojom 
zasadnutí dňa 12.6.2017 rokovala o materiáloch týkajúcich sa dvojtýždenníka 
Petržalské noviny a TV Bratislava. 
Členovia Mediálnej rady jednomyseľne zobrali na vedomie: 
- Vyhodnotenie prezentácie Petržalky v Petržalských novinách a TV 
Bratislava za I. polrok 2017 
Členovia Mediálnej rady jednomyseľne schválili_ 
- Obsahovú štruktúru Petržalských novín 2. polrok 2017 
- Obsahovú štruktúru TV Bratislava na 2. polrok 2017 
Podrobná informácia bola predložená v informačných materiáloch na rokovanie 
MZ dňa 27.6.2017. 

 
319 16.05.2017 Informácia o projekte divadla v Petržalke a zaujatie finálneho stanoviska 

k lokalite umiestnenia divadla J. Ďurovčíka v mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1. berie na vedomie  
informáciu o projekte divadla J. Ďurovčíka v Petržalke 
2. súhlasí 
so zámerom umiestnenia divadla J. Ďurovčíka v lokalite Jiráskova – Bratská, 
číslo parcely 3110/2 a číslo parcely 3110/103 
3. žiada 
hlavné mesto SR Bratislavu o zverenie pozemkov číslo parcely 3110/2 
rozloha plochy 4297 m2 a číslo parcely 3110/103 rozloha plochy 2464 m2 do 
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka s podmienkou zverenia iba na účel 
divadla, parku a zeleného parkoviska. 
 

Plnenie: Uznesenie v časti 3 je splnené. 
Mestská časť listom č.j. 4986/2017 zo dňa 29.5.2017 požiadala primátora hl. 
mesta SR Bratislavy o zverenie predmetných pozemkov do správy. Doteraz 
sme nedostali žiadnu odpoveď. Podľa poslednej informácie z magistrátu je 
materiál pripravený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neuvedený 
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Bratislavy. 
357 11.07.2017 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

žiada 
prednostu o predloženie zmlúv na prenájom na dobu neurčitú, ktoré majú cenu 
za prenájom menšiu ako 0,50 €/m2/mesiac a v kontexte pravidiel schvaľovania 
zmlúv o prenájme Komisie pre správu majetku. 
 
Plnenie uznesenia: Uznesenie je splnené 
Preverovaním všetkých zmlúv bolo zistené, že na oddelení nakladania 
s majetkom sa nachádzajú nižšie uvedené zmluvy, ktoré zodpovedajú zneniu 
uznesenia: 
1. NZ –SSS Petržalka – prenájom nebytových priestorov pre KMG Danubia 

o výmere 206,55 m2, od 1.08.2010 na dobu neurčitú výška nájmu 4,52 € 
/m2/rok, celkovo za 933,61 €/rok  

2. NZ SSŠaŠZ – prenájom nebytových priestorov - kancelárie pre Rada ZOOZ 
prac. školstva a vedy o výmere 14,45 m2, od 1.10.2006 na dobu neurčitú 
výška nájmu 4,34 €/m2/rok,celkovo za 172,32/rok   

3. NZ – KZP - prenájom automatu na nápoje pre Dalmayer Vending&Office 
o výmere 1 m2 od 1.12.2014 na dobu neurčitú výška nájmu 1,00 €/m2/rok, 
celkovo 1,00 €/rok    

4. NZ – KZP – prenájom informačnej tabule pre KDH Okresné centrum 
Bratislava V, bez výmery, bez uvedenia ceny/ m2/rok od 1.01.2013 na dobu 
neurčitú, výška nájmu 70,00 €/rok     

5. NZ s OZ celiatikov – nebytové priestory na Haanovej 10, o výmere 35,78 
m2, od 1. apríla 2006, na dobu neurčitú, výška  nájmu  je 0,03 €. 

Zmluvy sú k dispozícii na odd. nakladania s majetkom. 
 

Neuvedený  

 


