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Návrh uznesenia 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 
 

zvoliť 
za ďalšieho člena Pracovnej skupiny pre energetiku zástupcu spoločnosti Veolia Energia  
Slovensko, a.s. : 

1. Ing. Peter Kurilla, PhD. 
 

T: 31. 12. 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. listom zo dňa 9.10.2019 požiadala Mestskú 
časť Bratislava-Petržalka o doplnenie odborného člena do Pracovnej skupiny pre energetiku 
(Pracovná skupina na revíziu zmluvy č. 023/93 o nájme v znení jej dodatkov)  za vyššie 
menovanú spoločnosť. Členovia a vedúci tejto pracovnej skupiny boli zvolaní uznesením 
zastupiteľstva č. 114, ktoré sa konalo dňa 25.6.2019. Dňa 7.11.2019 bola do podateľne 
miestneho úradu doručená ďalšia žiadosť o doplnenie odborného člena do Pracovnej 
skupiny pre energetiku s uvedením konkrétneho zástupcu spoločnosti Veolia Energia 
Slovensko, a.s., a to Ing. Petra Kurillu, PhD. – manažéra prevádzky CZT Bratislava. 

Materiál, ktorým bol zvolený vedúci a členovia pracovnej skupiny pre energetiku 
vyplýval z uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 557 
z 23. 10. 2018. Na základe uvedeného uznesenia boli starosta a predsedovia poslaneckých 
klubov miestneho zastupiteľstva povinní do 30. 6. 2019 nominovať svojich zástupcov do 
Pracovnej skupiny pre energetiku, a to aj z radov odborníkov – neposlancov. 

 Zmluva č. 023/93 je zmluvou, ktorá sa týka oblasti tepelnej energetiky mestskej časti. 
V mestskej časti Bratislava - Petržalka je systém CZT od roku 1993 prenajatý súkromnému 
prevádzkovateľovi (v súčasnosti je ním spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.), a to práve 
na základe uvedenej zmluvy, ktorá bola od jej uzavretia zmenená a doplnená už viac ako 30-
krát. Vytvorenie pracovnej skupiny (od 1. 1. 2019) na revíziu tejto zmluvy s cieľom 
zabezpečiť pre obyvateľov Petržalky primeranú cenu za teplo možno považovať za vhodný 
spôsob, ako možno korektne a kultivovane začať diskusiu aj v tejto mestskej časti o ďalšom 
smerovaní rozvoja tepelnej energetiky na území Petržalky, ktorá by viedla k spokojnosti 
všetkých jej obyvateľov. 

Dopad na rozpočet Petržalky 

Materiál v predloženom znení nebude mať priamy negatívny dopad na rozpočet 
mestskej časti Bratislava – Petržalka, keďže zvolení členovia pracovnej skupiny sú buď 
zamestnancami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka alebo poslancami 
miestneho zastupiteľstva, ktorí už sú členmi iných poradných orgánov tohto zastupiteľstva, 
a preto za členstvo v tejto pracovnej skupine nebudú s prihliadnutím na systém 
odmeňovania ustanovený zákonom poberať žiadnu odmenu. S odmenou sa nepočíta ani 
v prípade členov tejto pracovnej skupiny z radov odborníkov – neposlancov. Tajomníkom 
pracovnej skupiny, ak tak ustanoví jej rokovací poriadok, môže byť zamestnanec Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorý bude túto funkciu vykonávať v rámci svojej 
pracovnej náplne. 


