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Návrh uznesenia 
  
    
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
 
b e r i  e  na vedomie  
 
 
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   
k 31. 10. 2019. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31. 10. 2019 
 

Čísl
o 

uzn. 

Dátum 
prijatia 

Text Termín Kontrola 

143 30. 09. 2019 Prevádzka Bučina Eko 
 
žiada prednostu,  
aby inicioval zorganizovanie okrúhleho stola za účasti zástupcu petičiarov, 
predstaviteľa prevádzky, zástupcov MČ a členov komisie ŽP a VP do 31. 
októbra 2019. 
 
Plnenie: Uznesenie sa plní 
Stretnutie sa doposiaľ neuskutočnilo, nakoľko vo veci prebieha konanie na 
príslušnom úrade (náš miestny úrad nie je príslušný). V konaní vystupujeme, 
ako účastník a je vedené okresným úradom. Pracovníci miestneho úradu sa 
zúčastnia prejednania veci na okresnom úrade dňa 20.11., kedy aj budú 
disponovať informáciami, ktoré môžu byť relevantné pre zvolanie okrúhleho 
stola.  
Z uvedených dôvodov žiadame o predĺženie termínu na zvolanie predmetného 
okrúhleho stola až do konca roka 2019. 
 

31. 10. 2019 
 

 

114 25. 06. 2019 Návrh na voľbu vedúceho a členov Pracovnej skupiny na revíziu zmluvy 
č. 023/93 o nájme v znení jej dodatkov ukladá  
 
vedúcemu Pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č. 023/93 o nájme v znení jej 
dodatkov vypracovať rokovací poriadok tejto pracovnej skupiny a predložiť ho 
jej členom na schválenie 
 
Plnenie: Uznesenie splnené 

• Rokovací poriadok pracovnej skupiny  bol predložený a schválený na 
zasadnutí „Pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č. 023/93 o nájme v 
znení jej dodatkov“ dňa 2.9.2019. 

31. 08. 2019 
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113 25. 06. 2019 Návrh na zriadenie Mediálnej rady Petržalky, návrh na voľbu predsedu 
a členov tejto rady a návrh na schválenie jej Štatútu 
 
E. ukladá 
predsedovi Mediálnej rady Petržalky predložiť na zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka návrhy na voľbu ďalších 
členov Mediálnej rady Petržalky z radov občanov – neposlancov, 
 
G. žiada starostu, 
aby zabezpečoval pre potreby Mediálnej rady Petržalky monitoring 
mediálnych formátov zmluvných partnerov a iných mediálnych partnerov 
mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorého rozsah a obsah spresní táto rada 
svojím uznesením, s cieľom umožniť plnenie jej úloh, najmä kontroly 
objektívnosti a vyváženosti týchto formátov 
 
 
H. žiada starostu, 
aby: 

1. formou dodatkov k zmluvám so zmluvnými partnermi, ktorí sa 
podieľajú na propagácii mestskej časti Bratislava – Petržalka, upravil 
tieto zmluvy tak, aby boli v súlade s ustanoveniami Štatútu Mediálnej 
rady Petržalky a zaslal tieto dodatky predsedovi Mediálnej rady 
Petržalky na vedomie, 

2. upravil interné predpisy mestskej časti Bratislava – Petržalka 
a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka tak, aby boli v 
súlade s ustanoveniami Štatútu Mediálnej rady Petržalky a zaslal ich 
predsedovi Mediálnej rady Petržalky na vedomie, 

 
I. žiada starostu, 
aby poskytoval technické, administratívne, organizačné a finančné 
zabezpečenie potrebné na činnosť Mediálnej rady Petržalky v súlade so 
Štatútom tejto rady 

 
 
 
T:  
31. 12. 2019 
 
 
 
T: priebežne 
každý mesiac 
do 10 dní  
od začiatku 
mesiaca za 
predchádzajúc
i mesiac  
s účinnosťou 
od 1. 10. 2019 

 
T:  
30. 9. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: priebežne 
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J. ukladá riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, 
aby upravili interné predpisy svojich organizácií tak, aby boli v súlade s 
ustanoveniami Štatútu Mediálnej rady Petržalky a zaslali tieto predpisy 
predsedovi Mediálnej rady Petržalky na vedomie 
 
K. žiada starostu, 
aby vyčlenil v rozpočte mestskej časti Bratislava – Petržalka potrebné finančné 
prostriedky na zaobstaranie monitoringu podľa bodu G. tohto uznesenia 
 
Plnenie: Uznesenie čiastočne splnené 
E. – predseda predložil návrhy na voľbu ďalších členov Mediálnej rady. 
Nominovaní boli:  

• Peter Novák (za poslanecký klub PRE Petržalku),  
• Marián Ondrišík (za poslanecký klub Robíme PRE Petržalku),   
• Martin Štuk (za poslanecký klub Robíme PRE Petržalku),  
• Jarmila Gonzáles-Lemus (za poslanecký klub Mladá Petržalka),  
• Martina Halušková (za poslanecký klub Team Vallo),  
• Michal Horváth (za nezávislých poslancov). 

 
19.11.2019 – Mediálna rada schválila, že neposlaneckých bude päť 

z nominovaných členov; za poslanecký každý klub po jednom kandidátovi 
a jeden kandidát za nezávislých.  Za jednotlivé kluby schválila členstvo týmto 
4 kandidátom:  
 

• Jarmila Gonzáles-Lemus (za poslanecký klub Mladá Petržalka) 
• Martina Halušková (za poslanecký klub Team Vallo)  
• Peter Novák (za poslanecký klub PRE Petržalku) 
• Michal Horváth (za nezávislých poslancov) 

 
Piateho  člena za poslanecký klub Robíme PRE Petržalku mediálna rada 
neschválila, ale dáva na výber poslaneckého klubu Robíme PRE Petržalku, 

 
T:  
30. 9. 2019 

 
 
 
 

T: 
každoročne 
do 31. 12. 
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koho chcú nominovať, nakoľko nominovali až 2 kandidátov (Marián a Martin 
Štuk). 
  Poslanecký klub má svojho nominanta nahlásiť predsedovi Mediálnej rady do 
zasadnutia Miestnej rady. 
 
G. - 19.11.2019 – Mediálna rada schválila, že predmetný monitoring výstupov 
z TV BA, z periodika Naša Petržalka a z platenej propagácie, za ktorú vecne 
zodpovedá odd. Komunikácie s verejnosťou, bude zasielaný členom Mediálnej 
rady mailom, s obsahom: 

• Link na úložisko (mesačný súhrn odviesielaných príspevkou TV 
BA o Petržalke – podľa zmluvy) 

• Link na elektronickú verziu Novín Naša Petržalka 
• Súhrnný prehľad platenej propagácie odd. Komunikácie s 

verejnosťou 
Tento monitoring bude zasielaný do 10 dní od začiatku mesiaca, za 
predchádzajúci mesiac.  
Výnimkou je prvý monitoring za október 2019. Tento bude zaslaný 
členom Mediálnej rady do 25.11.2019. 

 
H. – 1. Odd. komunikácie s verejnosťou odkomunikuje Uznesenia / 
požiadavku TV BA o potrebe doplnenia dodatku o Mediálnej rade do súčastnej 
Zmluvy v zmysle „poskytuje súčinnosť Mediálnej rade Petržalky v zmysle jej 
štatútu“ – do 1.12.2019 
       2. Odd. komunikácie zabezpečí aby interné dokumenty a zmluvy 
periodika Naša Petržalka boli doplnené v zmysle „poskytuje súčinnosť 
Mediálnej rade Petržalky v zmysle jej štatútu“ – do 1.12.2019 
           Odd. organizačné zabezpečí aby interné predspisy MU MČ boli 
v súlade s ustanoveniami Štatútu Mediálnej rady – do 1.12.2019 
I . – nie sú žiadne požiadavky na rozpočet 
J.   - Ref. Kultúry a športu odkomunikuje Uznesenia / požiadavku riaditeľom 
rozpočtových a príspevkových organizácií MČ (najmä KZP, MKP ako 
i ostatným) – do 1.12.2019 
K . – nie sú žiadne požiadavky na rozpočet 
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94 10.06.2019 Vstúpenie mestskej časti Bratislava-Petržalka do sporu „Pečniansky les“, 
ako dotknutý subjekt 
 
žiada starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka,  
aby mestská časť Bratislava – Petržalka požiadala hlavné mesto SR Bratislava 
o zverenie pozemku na parcele  registra C 5949/2 
k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka z dôvodu preukázania 
vzťahu k pozemku v dotknutom území.  
 
Plnenie: Uznesenie splnené 
    Uznesenie bolo splnené, nakoľko jeho cieľom bolo, aby sa mestská časť 
stala účastníkom konania v spore „Pečniansky les“. 
    Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka svojim 
uznesením č. 94/2019 zo dňa 10.06.2019 požiadalo starostu mestskej časti, aby 
zabezpečil vstúpenie mestskej časti do sporu „Pečniansky les“, ako dotknutý 
subjekt. 
    Mestská časť Bratislava-Petržalka sa na základe žiadosti stala 
účastníkom konania vo vyššie uvedenom  spore. 
    Zároveň ho požiadalo, aby požiadal hlavné mesto o zverenie pozemku 
parc.č. 5949/2 k.ú. Petržalka z dôvodu preukázania vzťahu k pozemku 
v dotknutom území. 
    Mestská časť nepožiadala primátora o zverenie pozemku parc.č. 5949/2 
k.ú. Petržalka, nakoľko sa nenachádza v susedstve pozemkov v spore 
o Pečniansky les a   nezabezpečil by si tak štatút účastníka konania. 
 

  

 


