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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava -Petržalka
odporúča zobrať

na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 31.08.2020.
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31.08.2020
Číslo
uzn.
52

Dátum
prijatia
26.03.2019

Text

Termín

Kontrola

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka
b) ž i a d a
primátora hlavného mesta SR Bratislavy aby zabezpečil architektonicko-urbanistickú súťaž na
štúdiu predmetnej lokality na základe petície občanov „Petícia proti výstavbe pri Sade Janka
Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na šport“, ktorá bola adresovaná Hlavnému
mestu SR Bratislava, zastúpeného primátorom.

94

10.06.2019

Plnenie :
na základe predmetného uznesenia MZ mestská časť Bratislava-Petržalka požiadala primátora
hlavného mesta SR Bratislavy listom č. 4673/2019/12-OURaD zo dňa 09.04.2019 o zabezpečenie
architektonicko-urbanistickej súťaže predmetnej lokality. List zasielam v prílohe mailu.
Vstúpenie mestskej časti Bratislava-Petržalka do sporu „Pečniansky les“, ako dotknutý
subjekt
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
vyjadruje znepokojenie nad situáciou pri zámene pozemkov v Pečnianskom lese, podporuje
vstup mestskej časti Bratislava-Petržalka do súdneho sporu a žiada starostu, aby pravidelne
informoval komisiu životného prostredia o stave prebiehajúceho súdneho sporu.
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
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143

30.09.2019

„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.
V právnej veci žalobcov: 1. Slovenská republika – LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, 2.
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik proti žalovanému: Človek a strom, občianske
združenie, za účasti intervenientov na strane žalobcov: 1. Lesoochranárske zoskupenie VLK a 2.
Mestská časť Bratislava-Petržalka, za účasti prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II, so
sídlom Kvetná 13, Bratislava, o určenie neplatnosti právneho úkonu Okresný súd Bratislava II
dňa 13.06.2019 žalobu zamietol.
Proti predmetnému rozsudku sa odvolali žalobcovia, prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava
II, intervenienti na strane žalobcu - Lesoochranárske zoskupenie VLK, ako aj mestská časť
Bratislava-Petržalka.
V súčasnosti prebieha súdne konanie v štádiu výmeny vyjadrení k podaným odvolaniam.
Prevádzka Bučina Eko
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
vyjadruje znepokojenie
nad činnosťou prevádzky Bučina Eko a
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
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176

19.12.2019

predmetného okrúhleho stola až do konca roka 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada starostu
aby požiadal primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby v rámci zmien a doplnkov 06,
prípadne najbližších zmien a doplnkov, bola z územného plánu hlavného mesta SR Bratislava
odstránená územná rezerva pre ropovod/produktov Bratislava – Schwechat nakoľko je v rozpore s
č. 3, písm. a.), ods. 3, § 3, zákona č. 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej
akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

177
198

19.12.2019

Plnenie:
Mestská časť Bratislava-Petržalka informovala primátora hlavného mesta SR Bratislavy listom č.
3494/2019/12-OURaD zo dňa 26.02.2019 o odmietavom stanovisku k trasovaniu ropovodu
Bratislava – Schwechat cez k.ú. Petržalky v zmysle uznesenia MZ č. 12/2019 prijatým dňa 5.
februára 2019. Prílohou č. 1 materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26.04.2018 s
názvom „Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav
postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat“ je list č. MAGS OOUPD
36574/2018 zo dňa 19.01.2018, v ktorom sa uvádza: „Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný
orgán územného plánovania, v súčasnosti obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu: „Územný
plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 04“ (ďalej len ÚPN ZaD 04“), ktorá mení
platné znenie územného plánu mesta. Po za zabezpečení všetkých postupov obstarávania tejto
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov, bude
ÚPN ZaD 04 predložená na rozhodnutie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR
Bratislavy, v kompetencii ktorého je schvaľovanie územného plánu Bratislavy a jeho zmien a
doplnkov. Až po ukončení tohto procesu obstarávania ÚPN ZaD 04 rozhodnutím schvaľujúceho
orgánu, bude môcť orgán územného plánovania začať obstarávanie ďalšej aktualizácie územného
plánu Bratislavy, ktorá bude vychádzať zo znenia územného plánu Bratislavy platného v čase jej
prípravy (územný plán Bratislavy v znení už schválených zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05, ako aj
v znení zmien a doplnkov 04, ak schvaľujúci orgán potvrdí ÚPN ZaD 04).“ K uvedenému
dodávam, že v súčasnosti stále nie sú ÚPN ZaD 04 v platnosti.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada starostu mestskej časti
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o predloženie informácie o všetkých uzavretých nájomných zmluvách s uvedením dátumov
predpokladaných ukončení zmlúv a o predloženie informácie o zozname všetkého majetku
(pozemkoch, nebytových priestoroch), ktoré spravuje mestská časť. T: neodkladne
Doplnené: uznesenie 198
žiada starostu opätovne na najbližšie zastupiteľstvo predložiť informačný materiál o plnení
uznesenia č 177 v súvislosti s výškou nájmov v uzavretých nájomných zmluvách

178

19.12.2019

Plnenie: Uznesenie splnené. Infomateriál bol predložený na zasadnutí MZ dňa 04.02.2020, bude
znova predložený na MZ 16.09.2020.
V zmysle uznesenia 177 bude na rokovanie MZ predložený aktuálny zoznam nájomných zmlúv
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada starostu
a) aby pri riešení záležitosti týkajúcej sa obťažovania obyvateľov Petržalky znečisťovaním
ovzdušia drevným odpadom z prevádzky spoločnosti Bučina Eko, s.r.o., a to konkrétne zo
zberného dvora Depo Bratislava, Pri Seči 1, 851 01 Bratislava, zabezpečil, že miestny úrad vo
svojich výstupoch (napr. pripomienky k zápisnici zo stretnutia z 20.11.2019, stanovisko
miestneho úradu v tejto veci a pod.) bude dôrazne požadovať vykonanie opatrení zo strany
prevádzkovateľa ako pôvodcu znečistenia na zamedzenie šírenia drevného odpadu vzduchom až
do obydlí Petržalčanov, z ktorých sú niektoré vzdialené aj menej ako 500 metrov od uvedeného
zberného dvora, a to najmä v podobe zvýšenia počtu strojov na kropenie tohto odpadu, zakrytím
tohto odpadu plachtami a obmedzením drvenia na menší počet dní do mesiaca, ako je tomu teraz,
a to aj vo vzťahu k ďalším spoločnostiam, ktoré vykonávajú drvenie v priestoroch zberného
dvora. T: ihneď a priebežne
b) aby preveril legálnosť takejto prevádzky vo vzťahu k platnému ÚP Zóny Celomestské
Centrum Petržalka na hlavnom meste Bratislava. T: neodkladne
Plnenie: Uznesenie čiastočne splnené.
Mestská časť Petržalka čaká na stanovisko z Okresného úradu Bratislava, spis je dostupný pre
poslancov k nahliadnutiu na príslušnom oddelení.
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 19. 12. 2019 ste
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starostu žiadali o zabezpečenie aby miestny úrad vo svojich výstupoch dôrazne požadoval
vykonanie opatrení zo strany prevádzkovateľa spoločnosti BUČINA EKO s.r.o., na zamedzenie
šírenia drveného odpadu vzduchom, ktorého je uvedená spoločnosť pôvodcom.
K Vášmu uzneseniu uvádzame nasledovné informácie:
Mestská časť Bratislava-Petržalka listom zo dňa 16. 10. 2019 zaslala Okresnému úradu
Bratislava, ako prejednávateľovi petície obyvateľky Petržalky stanovisko, v ktorom
prevádzkovateľa zberného dvora BUČINA EKO s.r.o. o dôsledné dodržiavanie opatrení na
elimináciu prašných emisií vznikajúcich pri drvení dreveného odpadu. Požadované opatrenia
spočívali najmä v:
-

Používaní kropiaceho zariadenia, tzv. vodnej hmly. Táto technológia zabezpečuje
stáčanie prachu a znižovanie prachu pomocou turbíny, ktorá produkuje vodnú hmlu.
Navlhčené častice prachu tak neunikajú do ovzdušia ale ostávajú na zemi, čo znižuje
negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Rozptylová vzdialenosť vodnej
hmly je podľa typu zariadenia od 25 do 65 m. Používaním tejto technológie dochádza
k minimalizácii úniku tuhých prašných častíc do ovzdušia, pri výkone drvenia na
mobilnom drviacom zariadení.

-

Zvýšená prašnosť vzniká aj pri prekladaní podrveného materiálu-drevenej štiepky do
prepravných vozidiel, pri takejto činnosti mestská časť požadovala realizovať nakladanie
a expedícii prostredníctvom uzavretého drapáku na prikládkovom rýpadle, kedy je
produkcia prašných častíc výrazne obmedzená. Zo záverov kontroly, ktorú v areály
zberného dvora realizovali pracovníci SIŽP neboli depónie drevenej štiepky určené ako
zdroj prašných emisií, vzhľadom na veľkosť podrvených častí, ktoré sa nepovažujú za
sypký materiál (8-10 cm kúsky dreva). Podľa uvedených skutočností nepovažujeme za
potrebné realizovať prekrytie skládok drevenej štiepky plachtami, čo by vzhľadom na
výšku a rozsah uloženého materiálu zrejme nebolo technologicky možné. Podrvením
dreveného odpadu dochádza k eliminácii jeho objemu, je tak možné prepraviť
jednorázovo viac materiálu čím sa znižuje podiel uhlíkovej stopy vytváranej používaním
motorových dopravných prostriedkov.

-

Požiadavkou mestskej časti zároveň bolo, aby prevádzkovateľ zariadenia zverejňoval
informácie o dátume a čase, kedy bude drvenie dreveného materiálu prebiehať na svojom
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webovom sídle, tak aby bola táto informácia prístupná aj obyvateľom, ktorí sú uvedenou
činnosťou dotknutí. Nakoľko drvenie dreveného odpadu prebieha v intervale 4 dni
v mesiaci po domu max. 6-7 hodín, obyvatelia si môžu v tomto čase zabezpečiť účinné
opatrenia na ochranu zdravia, aj na úrovni svojich domácností. Používaním ochranných
prostriedkov dýchacích orgánov, uzavretím obytných miestností prípadne použitím
čističky vzduchu.

181

04.02.2020

V zmysle predložených opatrení Okresný úrad Bratislava vo svojom oznámení o výsledku
prešetrenia petície, uvádza. Okresný úrad Bratislava, po nadobudnutí účinnosti novely zákona
o odpadoch začne konanie vo veci zmeny rozhodnutia. Predmetom zmeny bude doplnenie
podmienok prevádzkovania zariadenia na zber odpadu, týkajúci sa opatrení, ktoré príjme
prevádzkovateľ a ktoré budú zamerané na zníženie prašnosti a iných negatívnych vplyvov
prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí. Zmena uvedeného rozhodnutia bude so žiadosťou
o vyjadrenie predložená aj Mestskej časti Bratislava-Petržalky, v tomto procese je možné
opakovane trvať na plnení opatrení, ktoré predložila mestská časť. Zároveň bolo v deň prešetrenia
petície dohodnuté, že v areáli zberného dvora bude konaná ohliadka v čase keď drvenie
dreveného materiálu prebieha, na ktorej sa zúčastnia príslušné orgány štátnej správy za účelom
zistenia účinnosti zavedených opatrení zo strany prevádzkovateľa. V prílohe vyjadrenia
predkladáme oznámenie o výsledku prešetrenia petície sp. zn OÚ-BA-OSZP 32019/113163/GRE/V a tiež stanovisko mestskej časti k petícii zo dňa 16. 10. 2019 sp. zn.
6938/2019/13/OŽP/35364.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) ž i a d a starostu

aby v územnom konaní stavby na Humenskom námestí v Petržalka zohľadnil požiadavky
signatárov petície proti výstavbe a to v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
Bod a)
Požiadavky petičiarov sa týkali súladu umiestňovanej stavby s cieľmi a zámermi územného plánu
hl.m. SR Bratislavy, v zmysle tohto uznesenia Mestská časť požiadala Hl.m.SR Bratislavu ako T:
dotknutý orgán pre územné konanie o prehodnotenie obsahu vydaného záväzného stanoviska.
15.02.2020
b) ž i a d a starostu

o zaslanie žiadosti hlavnému mestu SR o preskúmanie záväzného stanoviska k predmetnému
zámeru a v prípade negatívnej odpovede, požiadať Krajskú prokuratúru o preskúmanie súladu
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záväzného stanoviska s územným plánom hlavného mesta Bratislava,
Plnenie : Mestská časť požiadala o preskúmanie predmetného záväzného stanoviska listom zo dňa
25.02.2020 doplneným listom zo dňa 12.03.2020. Primátor na žiadosť odpovedal listom zo dňa
14.07.2020, ktorý prikladám v prílohe s názvom „Scan__PET20200029178“.
c)

ž i a d a starostu

prerokovať, za účasti zástupcov občanov a mesta, zámer na Komisii územného plánu, výstavby
a dopravy mestskej časti Bratislava-Petržalka,
Plnenie: Zámer bol prerokovaný na Komisii ÚPVaD dňa 12.11.2019, viď výpis z uznesení
v prílohe s názvom „KUPVaD-zapisnica_2019-11-12_vypis-URaD4“.
d) ž i a d a starostu

aby zabezpečil v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava včasné zverejňovanie, na stránke
MČ Bratislava-Petržalka, všetkých žiadostí o „Kladné záväzné stanovisko“ k investičnej výstavbe
na území MČ Bratislava-Petržalka.

182

04.02.2020

Plnenie: Čiastočne splnené.
List s požiadavkou o preskúmanie záväzného stanoviska k predmetnému zámeru odišiel z OURad
koncom februára. Číslo listu: 1/2020/12-OURaD/12886. Starosta MČ osobne urgoval na
Magistráte vybavenie tejto žiadosti.
Stavebný úrad v územnom konaní je viazaný stavebným zákonom, záväznými stanoviskami
dotknutých orgánov a v konaní posudzuje a rozhoduje o uplatnených námietkach účastníkov
konania. Umiestňovaná stavba nepodliehala posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie ( EIA), účastníkmi územného konania nie je dotknutá verejnosť.
Po predložení všetkých dokladov stavebný úrad posúdi predmetnú žiadosť a rozhodne
o umiestnení stavby alebo návrh zamietne. V súčasnosti je konanie o umiestnení stavby
prerušené.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
b) ž i a d a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby v prebiehajúcom územnom konaní
stavby zohľadnil požiadavky dotknutých občanov, v súlade s Uznesením miestneho zastupiteľstva
č. 37 z 26.3.2019 a výsledkami verejnej prezentácie investičného zámeru stavby z 29.5.2019.
c) ž i a d a prednostu a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby zabezpečili dôsledné a
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prehľadné zverejňovanie oznamov o územných a stavebných konaniach na elektronickej tabuli
mestskej časti Bratislava-Petržalka, v častiach „Oznamy a informácie o verejných vyhláškach“ a
„Územné a stavebné konania, investičné zámery“.
d) ž i a d a prednostu a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby zabezpečili
prostredníctvom e-mailu informovanie o začatí územných konaní, stavebných konaní a ústnych
pojednávaní u stavieb, ku ktorým boli vznesené námietky: • poslancov mestskej časti BratislavaPetržalka, • členov petičných výborov, ktorých petícia súvisí so stavbou, • dotknuté fyzické a
právnické osoby, ktoré podali k stavbe námietku s uvedením ich emailovej adresy.
e) ž i a d a prednostu a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby zabezpečili doplnenie
zverejnených oznamov o územných a stavebných konaniach na elektronickej tabuli mestskej časti
Bratislava-Petržalka, v častiach „Oznamy a informácie o verejných vyhláškach“ a „Územné a
stavebné konania, investičné zámery“ - v časti „Všetky konania“ od dátumu18.12.2018 až do
súčasnosti a následné pravidelné zverejňovanie v budúcnosti, a aby zabezpečili zverejňovanie
oznamov v menovaných kategóriách v počte 6 posledných zverejnených oznamov viditeľných
priamo na hlavnej stránke – úvodná stránka elektronickej tabule. Termín: do 29.2.2020

do 29.2.2020

f) ž i a d a prednostu a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby zabezpečili doplnenie
zverejnených oznamov o územných a stavebných konaniach na elektronickej tabuli mestskej časti
Bratislava-Petržalka, v časti „Územné a stavebné konania, investičné zámery“ – „Všetky
konania“ aj informácie, ktoré sú zverejnené v kategóriách „Žiadosti+EIA“ a „Investičné zámery“
od dátumu18.12.2018 až do súčasnosti a následné pravidelné zverejňovanie v budúcnosti.
Termín: do 29.2.2020
g) ž i a d a starostu, aby sa obrátil na krajskú prokuratúru o preskúmanie zákonnosti a súladu
záväzného stanoviska s územným plánom hlavného mesta Bratislava.
Komentár: Na referáte územného rozvoja neevidujem písomnosť, ktorou by mestská časť
požiadala prokuratúru o preskúmanie predmetnej záležitosti.

do 29.2.2020

Plnenie: Čiastočne splnené.
Na hlavnej stránke MČ Petržalka v sekcii Územné a stavebné konania, investičné zámery
postupne dopĺňame zoznamy. Priebežne sa na tom pracuje.
Plní sa, v uvedenej veci spolupracujeme s tlačovým odd. a po konzultáciách máme zadefinované
10

čo zverejňovať. K termínu zastupiteľstva bude úloha splnená.
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7. Informácia o navrhovaných ekonomických opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 a
návrh na úpravu rozpočtu
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
b e r i e n a v e d o m i e Informáciu o navrhovaných ekonomických opatreniach v súvislosti s
pandémiou COVID-19.
schvaľuje
a) navýšenie bežných príjmov o 100 000 €, z toho finančný dar z J&T vo výške 40 000 € a 60 000
€ zvýšenie príjmov dane z nehnuteľnosti
b) navýšenie bežných výdavkov o 65 000 € v programe 2.2. Úrad ako podpora a kapitálových
výdavkov o 35 000 v programe 2.1. Zabezpečenie chodu informačného systému, na zabezpečenie
opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19
c) Zámer organizácie letných táborov pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
MČ
Bratislava-Petržalka
počas
letných
mesiacov,
ako
možnosť
doplnenia
výchovnovzdelávacieho procesu
žiadastarostu
do júnového a septembrového zastupiteľstva predložiť návrh konkrétnych úprav rozpočtu v
zmysle návrhov a opatrení uvedených v materiáli
ukladáprednostke
aby v spolupráci a finančným oddelením, oddelením školstva, Strediskom služieb školám,
oddelením kultúry a športu a Kultúrnymi zariadeniami Petržalky vypracovali do 31.05.2020 plán
na realizáciu edukačných táborov v letných mesiacoch júl a august pre školopovinné deti (vrátane
mzdových nákladov na pedagogických, výchovných a voľnočasových pracovníkov, kuchárov,
náklady na organizáciu, logistiku, stravovanie, technické zázemie, výchovnovzdelávací plán,
komunikáciu so základnými školami, kritériá výberu detí, lokality) za predpokladu odobrenia zo
strany Úradu verejného zdravotníctva v súčinnosti so zámerom MŠ SR
11

Plnenie: Uznesenie splnené
205

05.05.2020

8. Prehľad žiadostí o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzok
pre šírenie COVID 19
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
berienavedomie
prehľad žiadostí o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzok pre
šírenie COVID-19 9
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09.06.2020

žiadaprednostku
predložiť do majetkovej komisie zoznam nájmov, v štruktúre, ktorú má k dispozícii. Majetková
komisia spolu s referátom správy miestneho majetku pripraví formulár pre odpustenie nájmu
spolu s pravidlami pre odpustenie. Pre tých, čo požiadajú odpustenie pripraví informáciu o
pravidlách odpúšťania prostredníctvom tlačovej správy na webovej stránke Mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
Plnenie: Uznesenie splnené.
1a. Návrh na prijatie úveru
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 3 000 000 € od bankovej inštitúcie Slovenská sporiteľňa a.s. za
podmienok uvedených v jej ponuke.
žiada
prednostku zabezpečiť administratívny postup pre zabezpečenie čerpania návratných zdrojov
financovania podľa jednotlivých projektov a tranží a každé čerpanie tohto úveru predložiť na
schválenie miestnemu zastupiteľstvu.
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09.06.2020

Plnenie: Uznesenie splnené.
17b. Koncepcia VPS Uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
12

žiada starostu
predložiť do septembrového zastupiteľstva Koncepciu fungovania reformy VPS a SSŠaŠZP.
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Plnenie: Do novembrového zastupiteľstva bude predložený návrh na zrušenie SSŠaŽP.
Informačný materiál Koncepcia fungovania VPS bude predložený do miestneho zastupiteľstva.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

23.06.2020

d) ž i a d a s t a r o s t u
aby zabezpečil, aby sa ku každému materiálu do zastupiteľstva, ktorý sa týka rozpočtu, prikladal
aj investičný plán a jeho plnenie.
Plnenie:
Bude predložený informačný materiál do miestneho zastupiteľstva 16.09.2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

23.06.2020

žiadastarostu
mestskej časti Bratislava-Petržalka, predkladať pravidelnú informáciu o napredovaní prác v
súvislosti s rekonštrukciou ZŠ a MŠ na každé zastupiteľstvo.
Plnenie:
Bude predložený informačný materiál do miestneho zastupiteľstva 16.09.2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

23.06.2020

a) ž i a d a M e d i á l n u r a d u,
aby navrhla alternatívu zabezpečenia lokálneho vyváženého spravodajstva vo forme
reportáží na aktuálne petržalské témy, tak aby bolo toto dostupné pre čo najširšie
množstvo Petržalčanov.
Návrh Mediálna rada predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva do 13.10.2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
b) ž i a d a s t a r o s t u
listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpis
upravených záväzných ukazovateľov na rok 2020.
Plnenie: Oznámenie o úprave rozpočtu schválené v MZ dna 23.06.2020 bolo predmetným
13

organizáciám oznámene listami, t.j. za nás zrealizovane.
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) v y z ý v a hlavné mesto SR Bratislava, aby zabezpečilo bezodkladnú rekonštrukciu rekreačnej
komunikácie Tematínska (smer Antolská - hrádza) a komunikácia Dolnozemská, medzi
Gettingovou a Mamateyovou ulicou;
b) v y z ý v a hlavné mesto SR Bratislava, aby zabezpečilo bezodkladnú realizáciu svetelnej
križovatky Lenardova / Rusovská cesta;
c) v y z ý v a hlavné mesto SR Bratislava, aby zabezpečilo bezodkladné riešenie križovatky
Rusovská cesta / Viedenská cesta;
d) ž i a d a
starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby: - komunikoval túto výzvu hlavnému mestu SR
Bratislava, - rokoval o riešení predmetnej rekonštrukcie s hlavným mestom SR Bratislava, informoval Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Petržalka o stanovisku hlavného mesta SR
Bratislava k predmetnej veci a to na najbližšom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Bratislava – Petržalka (september 2020).
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Plnenie:
Predmetnému projektu bolo vydané záporné stanovisko hl. mesta, pre zotrvávajúci nesúhlas
sekcie dopravy k riešeniu križovatky Rusovská/Viedenská ako kruhovej križovatky.
Následne prišlo k dohode, že bude z projektovej dokumentácie vyňatá časť Rusovská/Viedenská a
budeme riešiť výhradne križovatku Rusovská/Lenárdova. V priebehu septembra a októbra
prepracuje projektant dokumentáciu pre územné rozhodnutie a opätovne budeme žiadať o vydanie
záväzného stanoviska.
V našich požiadavkách na budúcoročný rozpočet pokračovanie projektovej prípravy a následnej
výstavby križovatky Rusovská/Lenárdova figuruje.
GIB zatiaľ nemá informáciu, aká je situácia s križovatkou Rusovská/Viedenská
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka vyjadruje podporu vzniku
Bratislavského dunajského parku;
a) o d p o r ú č a
starostovi podpísať Memorandum o spolupráci pri ochrane a obnove prírodného prostredia na
brehoch Dunaja a v jeho okolí oblasti Bratislavy a o napĺňaní vízie Bratislavského dunajského
14

parku;
b) ž i a d a
starostu aby o podpore vyhlásenia národného parku Podunajsko v zmysle uznesenia č. 220/2016 a
podpore vzniku Bratislavského dunajského parku, listom informoval ministra životného
prostredia SR, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, primátora Bratislavy a predsedu
BSK.
Plnenie: Uznesenie splnené.
Mestská časť Petržalka čaká na stanovisko z Okresného úradu Bratislava, spis je dostupný pre
poslancov k nahliadnutiu na príslušnom oddelení.
a) Mestská časť Bratislava – Petržalka nebola ešte oslovená za účelom podpísania Memoranda
o spolupráci pri ochrane a obnove prírodného prostredia na brehu Dunaja a v jeho okolí oblasti
Bratislavy a o napĺňaní vízie Bratislavského dunajského parku.
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b) List o podpore vyhlásenia národného parku Podunajsko bude doručený ministrovi životného
prostredia SR, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, primátora Bratislavy a predsedu
BSK v najbližšej dobe.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
c) ž i a d a s t a r o s t u
pripraviť plán obnovy bytového domu na ulici Medveďovej č. 21 do 9/2020.
Plnenie: Spoločne s investičným referátom sme našli staré projekty obnovy bytového plášťa
domu a stupačiek. Tieto projektové dokumentácie ideme revidovať, pôvodný autor projektov ich
teda v sume (konečná ešte nie je, rátame, že by to mohlo byť cca 10 000 eur) zauktalizuje. To sa
deje už teraz. Následne budeme riešiť stavebné povolenia a inžiniering, máme na to zamestnanca,
ktorý toto bude mať na starosti.
Medzitým zisťujeme ako prípadne danú obnovu bytového domu financovať. Predpokladáme, že
budeme potrebovať cca 3,5miliona eur. Možno aj viac. Zvažujeme čerpanie financií zo ŠFRB
(štátny fond rozvoja bývania), žiadosti s hotovou PD dotiahnutou so stavebným povolením sa
posielajú v septembri, pre nás teda do úvahy prichádza dátum 9/2021 na žiadosť, do konca roka
2021 načerpanie, realizácia v priebehu 2022/23.
15
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Problém tejto stratégie je komplikované vlastníctvo budovy, nakoľko ju vlastní magistrát. My ju
iba spravujeme. Ten v zmysle zákona o rozpočtu obcí nemôže žiadať o úver zo ŠFRB, takže
budovu budeme musieť získať do vlastníctva pred podaním žiadosti na ŠFRB/alternatívne
dohodnúť s magistrátom, aby bytový dom obnovili z vlastných financií. Čakajú nás teda pomerne
komplikované rokovania s magistrátom v tejto veci s neistým výsledkom. Predaj budovy musí
schváliť mestské zastupiteľstvo. Rokovania plánujeme otvoriť prelom september/oktober.
Simultánne s týmto plánom budeme zháňať dalšie dofinancovanie prostredníctvom eu fondov či
iných štátnych dotácií. Na to potrebujeme hotový projekt, na ktorom sa už začalo pracovať.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) b e r i e n a v e d o m i e správu o kontrole prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre
Jednotka – tenisová škola, o. z., príslušných zmlúv a ich dodatkov ako aj príslušných uznesení
Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka;
b) ž i a d a s t a r o s t u
1. kontaktovať nájomcov a vyžiadať dokumentáciu o preinvestovaných finančných prostriedkoch
odo dňa platnosti nájomnej zmluvy č. 5/2008 a jej dodatkoch, termín: august 2020
2. zabezpečiť geometrický plán a správnu fakturáciu ceny za prenájom pozemkov,
3. zabezpečiť pravidelnú kontrolu evidencie zmlúv a následné vykonanie finančnej kontroly v TŠ
Jednotka. termín: september 2020
Plnenie: Stanovisko ZŠ Prokofievova:
K dnešnému dňu, t. j. 27.8.2020 nám z vystavenej faktúry za pozemky na rok 2020 bolo uhradené
500 eur dňa 15.7.2020 a 200 eur dňa 5.8.2020, spolu inkaso 700 eur, zostatok pohľadávky
1898,75 eur. Faktúra bola vystavená dňa 8.6.2020 na sumu 2598,75 eur a splatnosť bola
30.6.2020.
Ďalej dávame do pozornosti, že Jednotke TŠ bola vystavená dňa 8.6.2020 faktúra na sumu
3225,62 eur so splatnosťou 30.6.2020. Išlo o doplatok za chýbajúce nájomné za pozemky za roky
2017-2019. Nesprávne fakturované nájomné bolo zistené kontrolou. Korekciu sme teda vykonali
následnou fakturáciou doplatku. K dátumu 27.8.2020 nebola z tejto faktúry uhradená žiadna
čiastka zo strany nájomcu Jednotky TŠ.
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Ohľadom bodov v uznesení pre b) ž i a d a s t a r o s t u :
1.
Nájomca bol kontaktovaný a oboznámený s tým, aby nám doručil potrebnú dokumentáciu.
Vyzývali sme ho v liste, ktorý pripájam v prílohe, list č. 143/2020.
2.
Geometrický plán by mal zabezpečiť nájomca v rámci dožadovania dokumentácie. Správna
kalkulácia a fakturácia ceny za prenájom pozemkov bola vykonaná, taktiež bola zaslaná spolu
s listom č. 143/2020 viď príloha č. 1 a 2, kde sme súčasne požadovali nájomcu, aby nám
podpísanú prílohu zaslal na adresu školy. Do dnešného dňa (27.8.2020) nám ju nájomca nezaslal.
Taktiež nemáme informáciu, či je požiadavka v riešení alebo nie.
3.
Pravidelná kontrola evidencie zmlúv je vykonávaná priebežne vrátane ZFK.
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