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1. Návrh uznesenia
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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 28. 02. 2018.
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 28 02. 2018
Číslo
Dátum
uzn.
prijatia
307 25.04.2017

Text

Termín

Kontrola

Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – objektu ŠH
Prokofievova pre Romana Šuláka a manželku
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
ž i a d a Športové zariadenia Petržalky, aby pripravili a predložili
a) návrh riešenia ďalšieho využitia haly, či už interným, alebo externým
spôsobom na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v septembri 2017.
Návrh by mal obsahovať aj finančnú predpokladanú kalkuláciu
nevyhnutnej celkovej rekonštrukcie daného objektu.
b) zoznam všetkých klubov a subjektov, ako i odhad osôb využívajúcich
športovú halu za rok 2016.
Plnenie: Uznesenie sa plní
Materiál je spracovaný a bol predložený na rokovanie miestnej rady 24.10.2017,
ktorá k nemu prijala uznesenie č. 325 v znení:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
A. berie na vedomie
Informáciu o objekte športovej haly Prokofievova
B. žiada
1. starostu, aby požiadal Hlavné mesto Slovenskej republiky o zverenie
pozemku pod objektom ŠH Prokofievova 2, Bratislava do správy mestskej
časti Bratislava-Petržalka
2. prednostu, aby zaobstaral znalecký posudok a statický posudok na športovú
halu a vykonanie geologického prieskumu pod športovou halou
Prokofievova
C. prerušuje
rokovanie o materiáli do obstarania predmetných posudkov.
Po doplnení požadovaných dokumentov bol materiál ohľadom ďalšieho
využitia ŠH Prokofievova predložený na rokovanie miestnej rady 20. 03. 2018,
ktorá odporúča zastupiteľstvu schváliť jedni z dvoch navrhovaných alternatív.
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413

12.12.2017

Uznesenie na zníženie zástavby a dopravy v okolí Sadu Janka Kráľa
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka na návrh poslankyne Eleny
Pätoprstej
B.žiada starostu informovať o uznesení primátora hlavného mesto SR
Bratislava a požiadať o spracovanie podnetu na Zmeny a doplnky platného
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy na uvedené zmeny funkcie.
C.žiada starostu ako prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad, aby na
predmetné územie vydal rozhodnutie o stavebnej uzávere na obdobie 5 rokov
s tým, že sa zakazuje stavebná činnosť z dôvodu, že by sa mohlo znemožniť
budúce využívanie územia a jeho organizáciu podľa pripravovaného územného
plánu hlavného mesta.
Plnenie: Uznesenie sa priebežne plní
B/ Starosta mestskej časti listom č. 2127/2018/12-OURaD/Va zo dňa 05.01.2018
informoval primátora hlavného mesta SR Bratislavy o uznesení a zároveň zaslal
predmetné podnety na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného
mesta SR Bratislavy hlavnému mestu ako príslušnému orgánu územného
plánovania vo veci obstarávania územnoplánovacej dokumentácie hlavného
mesta SR Bratislavy a jej aktualizácie. Listom doručeným dňa 19.02.2018 nám
Hlavné mesto odpovedalo na naše podnety na Zmeny a doplnky platného
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. V odpovedi nás informovalo,
že podnet na zmenu textovej časti ÚPN mesta na rozšírenie lokalít, pri ktorých
je mestská časť Bratislava-Petržalka oprávnená obstarávať územné plány zón
o lokalitu „Sad Janka Kráľa“ a podnet na zmenu a doplnok na území Artmedie
eviduje. Zároveň nás informovalo, že zaradiť podnet na zmenu a doplnok –
zmenu cesty 1.triedy Krasovského v časti medzi Sadom Janka Kráľa
a Artmediou na pešiu zónu nie je možné bez podrobnej analýzy a preukázania
dopravných vzťahov v území.
C/ Stavebný úrad vypracoval analýzu ku konaniu o stavebnej uzávere. Nakoľko
nie je spracovaná projektová dokumentácia, stavebný úrad mohol len predbežne
určiť okruh vlastníkov pozemkov, ktorých sa môže konanie o stavebnej uzávere
dotýkať. Zároveň predbežne vytvoril okruh dotknutých orgánov, ktorí by sa
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mali vyjadriť k predmetnému konaniu a zoznam správcov sietí na overenie
existencie sietí v území.
Mestská časť pripravila v rámci svojich možností podklady a požiadala Hlavné
mesto SR Bratislava o vydanie záväzného stanoviska ku konaniu o stavebnej
uzávere. Aby stavebný úrad mohol začať konanie o stavebnej uzávere
z vlastného podnetu, je potrebné vypracovať dokumentáciu pre územné
rozhodnutie (o stavebnej uzávere) vypracovanú oprávnenou osobou, musia byť
zabezpečené rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce a iné doklady.
K začatiu možnosti zabezpečovať verejné obstarávanie projektanta na
projekčné práce, na inžiniering k zabezpečeniu komunikácie s dotknutými
orgánmi, k zabezpečeniu dokumentácie, dokladov a podklady ku konaniu
o stavebnej uzávere, je potrebné v rozpočte mestskej časti vyčleniť peniaze.
423

23.1.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložiť návrh na odvolanie
riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka na najbližšie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Plnenie: Uznesenie je splnené
Materiál týkajúci sa odvolania riaditeľa MP VPS Petržalka bol spracovaný
a predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.2.2018, ktoré
uznesením č. 429/2018 odvolalo Ing. Martina Füzeka k 31.03.2018 z funkcie
riaditeľa MP VPS a poverilo Bc. Richarda Uhrína vedením Miestneho podniku
Verejnoprospešných služieb Petržalka od 01.04.2018 do dňa vymenovania
nového riaditeľa Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka.
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23.1.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
A) schvaľuje
harmonogram krokov, ktoré Mestská časť Bratislava-Petržalka vykoná v
súvislosti s Petržalskými novinami:
1. žiada starostu, aby zorganizoval stretnutie so zástupcami spoločnosti
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

M.R.K. agency, spol. s.r.o. tak, aby bolo možné do 28.02.2018 uzavrieť
riešenie problému prípadného bezdôvodného obohatenia dohodou
zmluvných strán
žiada starostu, aby vyčíslil sumu prípadného bezdôvodného obohatenia
spoločnosťou M.R.K. agency, spol. s.r.o. a o jej výške informoval všetkých
poslancov
žiada starostu, aby vykonal kroky potrebné k preskúmaniu a následnému
podaniu žaloby na vydanie prípadného bezdôvodného obohatenia voči
spoločnosti M.R.K. agency spol. s.r.o. v prípade, ak spoločnosť nepristúpi
na dohodu podľa bodu A) 1. tohto uznesenia
žiada starostu, aby v prípade, ak M.R.K. agency spol. s.r.o. nepristúpi na
dohodu podľa bodu A) 1. tohto uznesenia, vykonal príslušné kroky a
zabezpečil, že príjem z reklamy v Petržalských novinách bude inzerentmi
priamo uhrádzaný mestskej časti Bratislava-Petržalka
zrušenie mediálnej rady
vznik nezávislej redakčnej rady, ktorá bude za vydavateľa dohliadať nad
zabezpečením nestrannosti, objektívnosti a vyváženosti novín
v prípade, ak by nedošlo k dohode medzi mestskou časťou BratislavaPetržalka a M.R.K. agency, spol. s.r.o., poveruje redakčnú radu prípravou
alternatívneho riešenia vydávania novín
upozorniť spoločnosť M.R.K. agency, spol. s.r.o., že ak do 28.02.2018
nedôjde k dohode, alebo ak na februárovom zasadnutí nebude
zastupiteľstvom odsúhlasený iný postup, mestská časť preverí a vykoná
príslušné kroky na to, aby si mohla uplatňovať tvorbu, tlač a vydávanie
novín najskôr zo sumy, ktorá tvorí prípadné bezdôvodné obohatenie a až
po jeho vyčerpaní bude uhrádzať spoločnosti M.R.K. agency, spol. s.r.o.
dohodnutú sumu v zmysle zmluvy č. 313/2015
poveruje poslancov, aby na februárové zasadnutie miestneho zastupiteľstva
pripravili pravidlá redakčnej rady, ktoré budú presne stanovovať kritériá,
na základe ktorých bude redakčná rada hodnotiť nestrannosť a vyváženosť
článkov v Petržalských novinách

B) ruší mediálnu radu
C) v ytvára
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nezávislú redakčnú radu v zložení: Katarína Začková, Mária Urlandová,
Róbert Lattacher, Róbert Kotian, Martin Hanus
D) poveruje
prednostu, aby vykonal príslušné právne kroky na zabezpečenie tohto
uznesenia
E) schvaľuje
návrh v zásadách odmeňovania „uznesenie 407/2017 zo dňa 12.12.2017“:
1. článok VIII sa zmení názov iba na „Odmeny neposlancov“,
2. odsek 3 sa zmení na odsek 4,
3. nový text odseku 3 bude znieť: „Odmena člena redakčnej rady neposlanca
bude 10 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve za jedno zasadnutie“.
Nezávislá redakčná rada zasadá vždy pred uzávierkou novín tak, aby sa vedela
vyjadriť ku konečnej podobe novín vydávaných Mestskou časťou Petržalka.“
Plnenie: Uznesenie sa plní
Informácia o plnení uznesenia bola predložená na rokovanie miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 27.2.2018, ktoré
uznesením č. 431 prerušilo rokovanie o ďalšom postupe vo veci spolupráce
mestskej časti Bratislava-Petržalka s Petržalskými novinami do marcového
zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
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