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Návrh uznesenia 
 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 28.02.2023. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 28.02.2023 

 

Číslo uzn. Dátum 

prijatia 

Text Termín Stav 

188 

  

04.02.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

žiada starostu aby:  

 

B - začal s prípravou a realizáciou cyklotrás č. 13 (Černyševského a Wolkrova ulica) a č. 

21B (Jasovská, Turnianska, Humenské nam., Žehrianska a Dolnozemská) v zmysle 

Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy 

 

Plnenie:  

Cyklotrasa č. 13: 

Dňa 19.09.2022 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. Cyklotrasa sa realizovala 

firmou SWIETELSKY, momentálne sú stavebné práce ukončené, pri vhodných 

klimatických podmienkach budú vyznačené vodorovné aj zvislé trvalé dopravné 

značenia. Stavba ešte nie je ukončená kolaudáciou, tá prebehne až v jarných mesiacoch, 

keď prebehnú vyššie uvedené skutočnosti. Zároveň sa MČ zapojila s touto cyklotrasou do 

výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá bola vyhlásená dňa 29.04.2022 

z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: Výstavba, stavebné úpravy alebo 

rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Žiadosť bola podaná 30.09.2022, názov 

projektu „Cyklotrasa 13 – Rusovská cesta – Černyševského – lávka Einsteinova“ v sume 

119 850 €. K 28.02.2023 ešte nebol ukončený proces vyhodnotenia žiadostí. 

V plnení 

bez termínu v plnení 

338 15.12.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 

 

B – žiada starostu vyhradiť v rozpočte dostatočné finančné zdroje na realizáciu 

minimálne 4 lokalít formou komplexnej obnovy a minimálne 30 lokalít formou 

bezbariérových úprav chodníkov. 

 

C – žiada starostu o realizáciu obnovy podľa písmena B a priloženého zoznamu lokalít v 

súčinnosti s Komisiou dopravy, mobility a bezbariérovosti a Komisiou investičných 

činností a pri každej oprave chodníka, či cesty dbať na odstraňovanie bariér a 

30.06.2022 v plnení 
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dodržiavanie princípov ukľudňovania dopravy. 

 

Plnenie: 

Dňa 02.06.2021 sa na zasadnutí Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti prebrali 

možnosti v rámci debarierizácie Petržalky a boli vytypované viaceré priechody pre 

chodcov, ktoré je potrebné upraviť na bezbariérovosť. Tento zoznam bol priebežne 

dopĺňaný, aj na základe podnetov od občanov. Realizovali sa čiastočné opravy cestných 

komunikácií na Jungmannovej, Jiráskovej a opravy výtlkov vo vybraných lokalitách. 

V prípade, že sa bude realizovať obnova akéhokoľvek celého chodníka, bude 

bezbariérovo ukončený. Takáto obnova bola realizovaná na Pankúchovej. Ďalej v roku 

2022 bola realizovaná oprava parkoviska na Zadunajskej ul., oprava výtlkov na 

Topoľčianskej, Tematínskej, Starhradskej, Brančskej, Tupolevovej, Iľjušinovej, 

Jasovskej, Žehrianskej, Brančskej, Humenskom nám. a oprava chodníka na Jasovskej, 

Smolenickej, Budatínskej, Bradáčovej, ďalej rekonštrukcia chodníka na Blagoevovej, 

Lachovej, Andrusovovej, Šustekovej a Strečnianskej. 

 

Počas roka 2023 sa plánujú debarierizačné úpravy lokalít: križovatka 

Farského/Vavilovova/Muchovo nám.; Vavilovova – spojnica s Jantárovou cestou; 

Vavilovova 1; Vavilovova 16; Černyševského 21-23; Farského 10-16; Ševčenkova 27; 

Prokofievova – oproti UPC; Švabinského 2; Andrusovova 2; Andrusovova 10; Ondreja 

Štefanka 2; Hrobákova 40; Hrobákova 13; Hrobákova – vedľa TS 606; Hrobákova – 

smer OA I. Karvaša; Hrobákova 22; Hrobákova 7; Hrobákova – vedľa TS 614; Jasovská 

25; Jasovská 31; Humenské nám. – oproti Lucette; Humenské nám. 37; Žehrianska 14; 

Blagoevova – za Tescom; Mamateyova 21. Z toho 12 lokalít je zo zoznamu vytvoreného 

Komisiou dopravy, mobility a bezbariérovosti. 

 

Zároveň ref. dynamickej dopravy uvádza, že boli zrealizované debarierizačné úpravy na 

Fedinovej a Hálovej ulici. 

391 

 

 

 

 

18.05.2021 

 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

ž i a d a  

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby začal rokovanie o požiadavkách petície 

s hlavným mestom Bratislava, preskúmaní procesu vecného bremena k pozemku a 

bez termínu 

 

 

 

 

v plnení 
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možnosti poskytnutiu pozemku investorovi na okraji mesta pre záchytné parkovisko. 

 

Plnenie: 

Starosta sa v tejto veci stretol 10.08.2021 s p. viceprimátorkou Kratochvílovou a p. 

Vankom, konateľom spoločnosti V-arms, a 10.09.2021 sa stretol aj s autormi petície. 

Výsledkom bolo, že sa spustilo online verejné hlasovanie dotknutých obyvateľov v 

súvislosti so 4 možnými riešeniami parkovania na Vavilovovej a Jungmannovej. 

 

Do hlasovania bolo uznaných 631 platných hlasov od rovnakého počtu dospelých 

obyvateľov lokality s trvalým pobytom na Vlasteneckom námestí, Jungmannovej a 

Vavilovovej ulici.  

Výsledky hlasovania: 

MOŽNOSŤ 1: Garážový dom na Vavilovovej ulici | 47 HLASOV 

MOŽNOSŤ 2A: Trojposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 139 HLASOV 

MOŽNOSŤ 2B: Štvorposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 143 HLASOV 

MOŽNOSŤ 3: Nesúhlas s výstavbou garážového domu v lokalite | 302 HLASOV 

 

Výsledky hlasovania MČ odkomunikovala verejnosti a rovnako aj magistrátu, ktorý má 

danú problematiku v gescii. MČ nie je vlastníkom predmetného pozemku. 

 

Na základe stavu spisov z odd. územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho 

stavebného úradu informujeme, že územné rozhodnutie pre stavbu nestratilo platnosť. Čo 

sa týka stavebných povolení, dňa 27.05.2021 bolo vydané rozhodnutie o zastavení 

stavebného konania na objekt: SO 02 Prístupový chodník. Spoločnosť V-arms, s.r.o. 

podala voči tomuto rozhodnutiu odvolanie. Odvolací orgán zrušil rozhodnutie a vec 

vrátil na nové prejednanie. Vo veci zatiaľ nebolo rozhodnuté. V konaní o odstránení 

stavby nekrytého parkoviska na Vavilovovej na pozemku parc. č. 4479 k.ú. Petržalka 

bolo dňa 30.09.2021 vydané rozhodnutie o zastavení konania. Dňa 11.11.2021 podala 

spoločnosť V-arms, s.r.o. odvolanie proti rozhodnutiu. Spis bol dňa 03.12.2021 

predložený na odvolací orgán, ktorý vrátil tunajšiemu úradu spis s pokynom na 

opakované elektronické doručenie rozhodnutia – v čase pôvodného doručovania sa 

vyskytla systémová IT chyba pri generovaní doručenky, čo tunajší úrad u kompetentných 

reklamoval. Rozhodnutie bolo opakovane doručené, spoločnosť V-arms, s.r.o., podala 

voči tomuto rozhodnutiu odvolanie a spis je aktuálne na odvolacom orgáne, ktorý  zatiaľ 
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395 

 

 

18.05.2021 

o odvolaní nerozhodol. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

B. u k l a d á 

 

Prednostke MČ, aby v spolupráci s Referátom správy verejných priestranstiev (RSVP) 

začala prípravu a realizáciu umiestnenia „móla“ prístavu na parkovanie bezmotorových 

lodičiek, na základe kritérií, ktoré vystanú z bodu 1. tohto uznesenia. Predpokladané 

umiestnenie takéhoto zariadenia je pod mostom, ktorý je na Antolskej ulici, viď. 

obrazová príloha.  

 

Plnenie: 

Bývalý konateľ ŠZP, p. Hrádela, vypracoval analýzu prípadnej prevádzky a spoločne 

s odd. životného prostredia spracovali návrh Prevádzkového poriadku. V januári 2022 

bolo spracované súťažné zadanie „Mólo_Antolská“, do ktorého boli zapracované 

podmienky dotknutých orgánov a organizácií. MČ preverovala vhodnú formu 

zabezpečenia návrhov v spolupráci s Fakultou architektúry STU (nezávislá študentská 

súťaž, semestrálne zadanie a iné). Predmet súťaže nezodpovedal rozsahu požadovanému 

v rámci niektorého z predmetov výučby študijných programov FA STU. Z uvedeného 

dôvodu bol zvolený formát nezávislej študentskej súťaže. Súťaž bola vyhlásená dňa 

10.06.2022. Dňa 27.07.2022 sa uskutočnilo hodnotiace zasadnutie poroty. Do súťaže 

boli predložené dva návrhy. Porota udelila jedno 2. miesto a jednu odmenu bez 

umiestnenia. Vzhľadom na nízky počet účastníkov a značný rozdiel v kvalite 

predložených návrhov porota odporučila víťazný návrh dopracovať v zmysle 

pripomienok a až následne ho zverejniť. V marci 2023 prebehlo stretnutie so 

spracovateľmi súťažného návrhu za účelom dohodnutia termínov a náhľadu do draftu 

zmluvy na dopracovanie návrhu. Spracovatelia budú mať po ukončení pripomienkovania 

zmluvy právnym referátom návrh zmluvy na pripomienkovanie. Po dopracovaní 

súťažného návrhu budú dotknuté subjekty požiadané o stanoviská k návrhu, ktoré spolu 

so súťažným návrhom budú tvoriť podklad pre vypracovanie architektonickej štúdie. 

 

 

10.03.2022 

 

 

v plnení 
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         442 28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje 

 

zámer odkúpiť pozemky uvedené v ponuke spoločnosti POPPER, a.s., spoločnosti ChP 

Invest, s.r.o. a spol. ROXY Invest, s.r.o. zo dňa 24.09.2021, a to pozemky registra „C“ 

KN k.ú. Petržalka vede Okresným úradom Bratislava na liste vlastníctva č. 4378 pre 

katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – Petržalka, okres Bratislava V: 

 

- parc. č. 2517/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4691 m2 

- parc. č. 2518/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9011 m² 

- parc. č. 2512/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 770 m² 

 

a pozemky registra „C“ KN k.ú. Petržalka vede Okresným úradom Bratislava na liste 

vlastníctva č. 3993 a pre katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – Petržalka, okres 

Bratislava V: 

- parc.č. 2511/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m² 

- parc.č. 2511/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m² 

 

nachádzajúce sa na Turnianskej ulici, ktorú sú súčasťou areálu základnej školy 

Turnianska, 85107 Bratislava, 

 

a p o v e r u j e 

starostu, aby: 

 

1. ďalej rokoval o podmienkach odkúpenia týchto pozemkov v zmysle ponuky až do 

výšky 1.500.000,00 Eur. 

2. predložil MZ SWOT analýzu, jednotlivých variantných riešení - kúpa, zámena 

pozemkov, vyvlastnenie vrátane finančného vyčíslenia - pozemky, prípadne ďalšie iné 

náklady. 

3. inicioval tripartitné rokovanie - MČ, Magistrát a investor a o výsledkoch informoval 

spolu so Swot analýzou.  

 

Plnenie: 

Dňa 17.03.2022 obdržala MČ odpoveď na žiadosť o identifikáciu pozemkov, o ktoré by 

bez termínu v plnení 
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mali spoločnosti POPPER, a.s., ChP Invest, s.r.o. a spol. ROXY Invest, s.r.o. v rámci 

vysporiadania v zmysle uznesenia záujem. Ponuka spoločností však nereflektuje 

ponúkanú možnosť zámeny, trvá na cenách uvedených v cenovej ponuke zo dňa 

24.09.2021 a vyzýva MČ k ďalším rokovaniam. Keďže sa však pozemky nachádzajú 

v areáli ZŠ, ktorú MČ nadobudla do vlastníctva z majetku štátu podľa zákona č. 

138/1991 Z. z., mestskej časti vzniklo podľa zákona č. 66/2009 Z. z. k pozemku v celom 

areáli zákonné vecné bremeno. Zákonné vecné bremeno, ktoré oprávňuje MČ uskutočniť  

v oplotenom areáli ZŠ novú stavbu, je  iným právom, ktoré je ako iné právo výslovne 

citované  aj v stavebnom zákone.  Vlastník  vecným bremenom zaťaženého pozemku je 

povinný trpieť výkon práv vlastníka ZŠ. Aj keď v zákone nie je výslovne uvedené, akú 

stavbu môže obec uskutočniť na priľahlom pozemku, z dikcie zákona, že priľahlý 

pozemok svojím využitím tvorí neoddeliteľný celok, možno vyvodiť záver, že to má byť 

stavba, ktorá svojím účelom bude zodpovedať účelu hlavnej stavby a tvoriť s ňou jeden 

celok. Nakoľko spoločnosti nemajú nárok na nájom, nájomná zmluva nebola uzavretá. 

Pre MČ bola vypracovaná právna analýza k otázke zákonného vecného bremena, kt. 

konštatuje, že v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy by MČ za 11 a pol roka nájmu 

zaplatila celú kúpnu cenu pozemku a nebola by jeho vlastníkom. MČ môže ako ďalší 

postup zvoliť dohodu s vlastníkmi pozemkov o zámene pozemkov za pozemky vo 

vlastníctve MČ v zodpovedajúcej výmere a kvalite alebo zabezpečiť vysporiadanie 

pozemkov prostredníctvom pozemkových úprav, pri ktorých môže získať náhradné 

pozemky aj od SPF. Popísaný právny stav zdôvodňuje vylúčenie postupu v zmysle nájmu. 

Ohľadom vyjasnenia si nárokov vlastníkov a ďalšieho postupu ohľadom pozemkov je 

dohodnuté stretnutie na 8.3.2023 medzi zástupcami vlastníkov pozemkov a MČ. 

449 28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

p o v e r u j e  starostu, aby: 

 

1. zabezpečil vypracovanie návrhu koncepcie na realizáciu kúpy malometrážnych 

bytov/apartmánov mestskou časťou Bratislava-Petržalka a ich následnej zámeny s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. v správe Ministerstva vnútra SR, 

 

2. ďalej rokoval s Ministerstvom vnútra SR za účelom uzavretia dohody o podmienkach 

budúcej zmluvnej spolupráce súvisiacej s kúpou malometrážnych bytov/apartmánov 

mestskou časťou Bratislava-Petržalka za účelom ich následnej zámeny s 

bez termínu v plnení 
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nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. správe Ministerstva vnútra SR  

 

Plnenie: 

Úloha je v plnení.  

459 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e 

Petíciu „Zachráňme Petržalku!“, 

 

b) ž i a d a 

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby zahájil proces obstarávania 

územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárová 1 až 5 v zmysle 

Územného plánu mesta Bratislava a následne začal konanie o stavebnej uzávere v 

dotknutom území a stanovil jej rozsah tak, aby nebola ohrozená stavba druhého úseku 

električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor, 

 

c) p o v e r u j e 

 

starostu MČ Petržalka požiadať primátora o okamžité pozastavenie vydávania súhlasov s 

investičnou činnosťou hlavným mestom SR Bratislava v lokalite definovanej Centrálnou 

osou Petržalky do doby zmeny územného plánu hl. mesta SR Bratislava „Zelená os 

Petržalky“, ktorej podkladom by bola štúdia Centrálnej osi Petržalka so zapracovanými 

požiadavkami MČ Petržalka a výsledkami participácie s obyvateľmi a následnom 

schválení územného plánu zón v tejto lokalite. 

 

Plnenie: 

Odpoveď na petíciu je zverejnená na stránke MČ. Podľa čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy v znení dodatkov MČ podľa osobitného predpisu obstaráva a 

schvaľuje po dohode s Bratislavou územnoplánovaciu dokumentáciu zón. V súvislosti s 

uznesením mestského zastupiteľstva č. 1096/2021 vo veci dokončenia procesu obstarania 

„Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“, zabezpečenia 

spracovania invariantného čistopisu urbanistickej štúdie a prípadného pristúpenia k 

bez termínu čiastočne 

splnené 
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obstarávaniu návrhu zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007 v znení zmien a doplnkov v lokalitách Jantárová 1 až 5, starosta listom č. 

200/2022/RÚRaGIS-08/1915 odoslaným dňa 17.02.2022 požiadal primátora 

o vyjadrenie podľa čl. 42 štatútu, či hlavné mesto za daných okolností súhlasí so začatím 

obstarávania územných plánov zón Jantárová 1 až 5, a o posúdenie reálnosti dočasného 

nevydávania súhlasov hlavného mesta s investičnou činnosťou v území riešenom 

urbanistickou štúdiou CRO. 

 

MČ listom č. 8195/2022/RÚRaGIS-08/31656 zo dňa 13.09.2022 urgovala žiadosť 

o vyjadrenie MH k začatiu obstarávania územných plánov zón Jantárová 1-5. Dňa 

11.10.2022 bola na podateľni MiÚ Bratislava-Petržalka zaevidovaná odpoveď HM 

listom č. MAGS OOUPD 47536/2022-402808. V odpovedi odborné oddelenia magistrátu 

deklarujú, že 21.06.2022 bol odovzdaný čistopis „Urbanistickej štúdie - Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ spolu s odporúčaním na vypracovanie zmien 

a doplnkov ÚPN mesta. V odpovedí HM sa uvádza, že: „Ak sa má spracovaný čistopis 

UŠ, ktorý predstavuje upravenú koncepciu riešenia územia oproti platnému ÚPN mesta 

využiť ako podklad pre návrh ZaD ÚPN mesta, nie je možné ani vhodné na základe 

uvedeného vyššie, do spracovania, prerokovania a schválenia ZaD ÚPN mesta pristúpiť 

k príprave spracovania územných plánov zón.“ Zároveň k žiadosti o posúdenie reálnosti 

nevydávania súhlasov HM s investičnou činnosťou v území riešenom „Urbanistickej 

štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ uvádza, že:  „Nakoľko v riešenom 

území nebola z dôvodu obstarania záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie 

vyhlásená stavebná uzávera a urbanistická štúdia je v zmysle stavebného zákona 

územnoplánovacím podkladom, HM Bratislava musí vo vzťahu k vydávaniu záväzných 

stanovísk postupovať v súlade s platnou legislatívou, pričom nevidí legislatívny rámec, 

na ktorého základe by bolo možné tento proces vydávania ZST pozastaviť.“  

 

Na základe uvedeného máme za to, že obstarávanie územného plánu zóny s vedomím, že 

v procese obstarania je žiaduce zmeniť nadradený stupeň územnoplánovacej 

dokumentácie znamená podstúpenie rizika, že zadanie a/alebo návrh územného plánu 

zóny sa dostane do rozporu s územným plánom mesta, proces obstarania bude zastavený 

a vynaložená investícia bude zmarená, čo by nebolo hospodárne. Preto odporúčame 

zrušiť bod b) uznesenia. 

462 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka bezodkladne/ v plnení 
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a) s c h v a ľ u j e 

zámer vybudovania cyklotrasy č.19 v úseku Jiráskova – ŽST Petržalka v zmysle Štúdie 

rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – Petržalka, 

 

b) ž i a d a   s t a r o s t u  

aby bezodkladne obstaral projektovú dokumentáciu k danej trase, 

 

c) ž i a d a   s t a r o s t u 

aby zabezpečil ukončenie stavebných prác a realizáciu diela v priebehu budúceho roka 

2022. 

 

Plnenie: 

Ref. investičných činností koncom roka 2022 podal žiadosti o stavebné povolenie. 

Potrebné je však písomné hlasovanie vlastníkov BD na Fedinovej ulici, cez ktorú (popod 

podchod) by mala cyklotrasa prechádzať. Hlasovanie sa malo uskutočniť 27.02.2023 

a výsledok mal byť známy 05.03.2023. K cyklotrase zatiaľ nebolo dané ani stanovisko 

magistrátu, nakoľko magistrát práve v tejto oblasti navrhuje určiť pešiu zónu. K tejto 

veci sa uskutoční stretnutie medzi magistrátom a MČ dňa 08.03.2023. 

01.12.2022 

501 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer prevodu práv k pozemkom, projektovej dokumentácii a prevodu iných práv 

spoločnosti South City E, s.r.o. potrebných pre vybudovanie verejnej základnej školy a 

inej verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Južné mesto 

 

a p o v e r u j e starostu, aby: 

1. preveril vecný a právny stav toho, čo môže byť predmetom prevodu a aké ďalšie práva 

je potrebné zabezpečiť tak, aby mohla byť v dotknutom území lokality Južné mesto 

vybudovaná verejná základná škola a iná doplnková verejná občianska vybavenosť, 

2. ďalej rokoval so spoločnosťou South City E, s.r.o. o cene nehnuteľností, projektovej 

dokumentácie a iných práv potrebných pre vybudovanie verejnej základnej školy a inej 

verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Južné mesto. 

 

bez termínu splnené 
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Plnenie: 

Na základe uznesenia MiZ prebehlo dňa 23.03.2022 ďalšie rokovanie s predstaviteľmi 

spoločností South City E a Cresco, kde sa špecifikovali zo strany MČ, v zmysle 

schváleného zámeru na kúpu, požiadavky na rozsah pozemkov pod zamýšľanou stavbou, 

vrátene bližšej špecifikácie dokumentácie pre územné rozhodnutie, bezplatný prevod 

vecných bremien na umiestnenie inžinierskych sietí mimo areálu školy, ako aj 

dokumentácie pre povolenie stavby samostatne pre trakty SO 01 a SO 04 ako prvej etapy 

výstavby s tým, že náklady pre vypracovanie PD budú súčasťou kúpnej ceny. Spoločnosti 

následne prerobili a aktualizovali PD na základe požiadaviek. Cenová ponuka na PD 

bola predložená na MiZ v septembri 2022. MČ prisľúbila prípravu podporného 

dokumentu, ktorý by deklaroval, koľko financií bolo vyzbieraných z poplatku za rozvoj 

v lokalite Slnečnice a spoločnosti South City E a Cresco zas dodajú ďalšie podklady pre 

budúci výber poplatku za rozvoj.  

513 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ž i a d a    s t a r o s t u: 

 

a) Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu komplexnú správu o aktuálnom 

stave plavární na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Petržalka do 31. 8. 2022. Komplexná správa má obsahovať najmä 

informácie o technickom stave každej plavárne, jej vyťaženosti a hrubom 

finančnom odhade na rekonštrukciu. 

b) Vypracovať a predložiť do 31. 8. 2022 miestnemu zastupiteľstvu víziu 

rekonštrukcie plavární na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Petržalka. 

 

Plnenie: 

Pán Chovanec a pán Dula vypracovali krátku správu, z ktorej vyplynul návrh ďalšieho 

postupu rekonštrukcie bazénov. Pri spracovávaní ďalších materiálov, ako napr. 

projektových dokumentácií, by sa mal brať do úvahy aj energetický audit. Na vyhlásenie 

súťaže na spracovanie auditov spracoval p. Chovanec dokumentáciu a dolaďujú sa 

posledné detaily s ref. VO. Predpokladá sa spustenie VO v priebehu 03/2023. 

Predpokladaná hodnota zákazky na 4 plavárne je 30 000 €.  

 

31.08.2022 v plnení 
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Ref. investičných činností dal v r. 2021 spracovať cenovú ponuku na rekonštrukciu 

technológie bazéna na Budatínskej a riešil možnosť návštevy zrekonštruovaného bazéna 

na SPŠ Drieňová,, ktorý je totožný s bazénmi MČ, a možnosť poskytnutia PD k 

nahliadnutiu. Cena rekonštrukcie podľa výzvy na predkladanie ponúk bola v r. 2017 

stanovená na sumu 1 038 600,00 € bez DPH. Zároveň ref. investičných činností súbežne 

komunikuje s projektantmi a pripravuje vyhlásenie súťaže. 

 

Spracovávala sa aj PD na rekonštrukciu bazéna na ZŠ Pankúchova, kde je okrem 

zastaraného bazéna problémom aj statická porucha, ktorú je nutné súbežne 

s rekonštrukciou bazéna odstrániť. 20.12.2022 bola MČ odovzdaná PD pre stavebné 

povolenie. Aktuálne MČ disponuje schváleným ohlásením stavby na časť diela. Rovnako 

bol MČ doručený predpokladaný rozpočet na základe PD pre stavebné povolenie v sume 

1 912 599,62 € s DPH. Na prelome februára a marca by mal byť MČ doručený 

realizačný projekt. Predmetným projektom sa budeme uchádzať o dotáciu z Fondu na 

podporu športu. 

 

Na MiZ 27.09.2022 bol k tomuto uzneseniu predložený aj samostatný informačný 

materiál. 

520 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s 

vykonanou „Kontrolou 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, 

 

aby predložil na najbližšie zastupiteľstvo návrh dodatku k zmluve s úpravou nájmu v 

súlade so Zásadami hospodárenia a v súlade s kontrolnými zisteniami miestnej 

kontrolórky. 

 

Plnenie: 

12.04.2022 v plnení 
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Dňa 17.03.2022 sa uskutočnilo tripartitné rokovanie za účasti zástupcov MČ, zástupcov 

ZŠ a nájomcu. Predstavili sa vzájomné návrhy a strany sa dohodli na ďalších krokoch 

a na predložení podkladov, ktoré budú slúžiť pre potreby ďalšieho rokovania. Druhé 

stretnutie sa uskutočnilo dňa 03.06.2022, kde zástupkyňa nájomcu informovala, že uspeli 

so žiadosťou o dotáciu na revitalizáciu areálu ZŠ. S riaditeľkou ZŠ sa nájomca dohodol 

na využívaní multifunkčného ihriska, o čom bude uzavretá osobitná písomná dohoda. 

Dňa 06.09.2022 sa uskutočnilo stretnutie medzi ZŠ a Jednotkou tenisovou školou vo veci 

dohody o zdieľaní pozemkov, kde riaditeľka ZŠ predložila tenisovej škole návrh dohody. 

Pani Šramková z tenisovej školy sa k predmetnému návrhu vyjadrila, dohoda je 

naformulovaná a jej znenie aktuálne posudzuje právny referát. Ref. správy miestneho 

majetku následne dohliadne na podpis predmetnej dohody oboma stranami. 

575 28.06.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka    

     1. s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu „Športová hala 

– Bratislava Petržalka, Pankúchova U.“ v rámci Výzvy na rozvoj 

občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby 

novej multifunkčnej športovej haly. 

 

    2. ž i a d a 

po schválení žiadosti financovania starosta verejne prerokuje umiestnenie haly 

s obyvateľmi. 

 

Plnenie: 

MČ uspela so žiadosťou o dotáciu z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie. Verejné prerokovanie s obyvateľmi sa konalo dňa 09.02.2023 

v priestoroch ZŠ Pankúchova. 

bez termínu splnené 

604 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

B) ž i a d a   s t a r o s t u : 

 

1) vzhľadom na finančné limity mestskej časti Bratislava-Petržalka rokovať s majiteľom 

pozemkov o bezplatnom prevode pozemkov, príp. prevode za symbolickú cenu pre účel 

Základnej školy - Južné mesto, športoviska a parkovej úpravy, 

 

bez termínu v plnení 
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2) zabezpečiť prípravu dokumentácie potrebnej k predloženiu žiadosti o dotáciu z Plánu 

obnovy za účelom realizácie projektu „Základná škola Južné mesto“ vrátane 

zabezpečenia potrebných licencií a ďalšej stavebnej dokumentácie v celkovej výške 

nákladov financovaných mestskou časťou Bratislava-Petržalka vo výške 250.000,- eur, 

 

C) s p l n o m o c ň u j e   s t a r o s t u:  

 

1) vykonať zmenu rozpočtu pre zabezpečenie financovania stavebnej dokumentácie a 

potrebných licencií, 

 

2) rokovať s vlastníkom pozemkov reg. C-KN v k. ú. Petržalka, par. č. 3038/1, 3044/1, 

3044/2, 3051/13 o výmere cca 15 000 m2 (5 330 m2 iba prvá etapa) o podmienkach 

majetko-právneho vysporiadania pozemku pre potreby vybudovania Základnej školy - 

Južné mesto. 

 

Plnenie: 

Na základe uznesenia MiZ prebehlo dňa 23.03.2022 rokovanie s predstaviteľmi 

spoločností South City E a Cresco, kde sa špecifikovali zo strany MČ, v zmysle 

schváleného zámeru na kúpu, požiadavky na rozsah pozemkov pod zamýšľanou stavbou, 

vrátene bližšej špecifikácie dokumentácie pre územné rozhodnutie, bezplatný prevod 

vecných bremien na umiestnenie inžinierskych sietí mimo areálu školy, ako aj 

dokumentácie pre povolenie stavby samostatne pre trakty SO 01 a SO 04 ako prvej etapy 

výstavby s tým, že náklady pre vypracovanie PD budú súčasťou kúpnej ceny. Spoločnosti 

následne prerobili a aktualizovali PD na základe požiadaviek. Cenová ponuka na PD 

bola predložená na MiZ v septembri 2022. MČ prisľúbila prípravu podporného 

dokumentu, ktorý by deklaroval, koľko financií bolo vyzbieraných z poplatku za rozvoj 

v lokalite Slnečnice a spoločnosti South City E a Cresco zas dodajú ďalšie podklady pre 

budúci výber poplatku za rozvoj. Ohľadom pozemku doručili predmetné spoločnosti 

mestskej časti znalecký posudok. Nakoľko sa tam nachádza viacero parciel, ktoré sa aj 

vzájomne prekrývajú, MČ aktuálne z posudku vyratúva cenu, ktorá bude predmetom 

ďalších rokovaní.  

626 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

bez termínu v plnení 
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2. Žiada starostu mestskej časti 

a) vypracovať návrh dispozičného riešenia časti objektu expozitúry VÚB, Rovniankova 

3/A, Bratislava na 2. a 3. NP so samostatným vstupom z verejného priestranstva v rámci 

revitalizácie objektu, ktorá bude slúžiť pre navýšenie ubytovacích kapacít mestskej časti,  

 

b) rokovať s vlastníkom objektu o podmienkach kúpy časti revitalizovaného objektu 

expozitúry VÚB, Rovniankova 3/A, Bratislava, 

 

3. Splnomocňuje starostu na rokovanie s vlastníkom objektu o spracovaní 

dokumentácie potrebnej pre komplexnú obnovu až do celkovej výšky nákladov 

spolufinancovaných mestskou časťou Bratislava-Petržalka vo výške 10.000,-eur. 

 

Plnenie: 

Na základe uznesenia starosta MČ rokoval s investorom. Zmluvný vzťah MČ a investora 

o spolupráci pri zabezpečení vypracovania PD je predmetom osobitnej Zmluvy o 

spolupráci. Investor predložil MČ indikatívnu cenovú ponuku na vypracovanie PD pre 

stavebné povolenie s rozšíreným obsahom k revitalizácii objektu expozitúry VÚB. 

Cenová ponuka vo výške 29 500 € bez DPH, teda 35 400 € s DPH je vyššia ako pôvodne 

odhadovaná odplata za vypracovanie PD, a preto na základe žiadosti investora je 

potrebné výšku spolufinancovania MČ schválenú miestnym zastupiteľstvom na základe 

priloženej cenovej ponuky preschváliť z pôvodných 10 000 € na 17 770 €. Na základe 

toho bol na MiR 7.3.2023 predložený materiál Aktualizácia výšky spolufinancovania 

ceny projektovej dokumentácie ku komplexnej obnove objektu expozitúry VÚB na 

Rovniankovej ulici 3/A, Bratislava.  

627 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

2) ž i a d a   s t a r o s t u, 

 

a) aby vykonal všetky potrebné opatrenia pre naplnenie bodu 2 uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 575 zo dňa 28. júna 2022 tak, aby 

bol projekt „Športová hala – Bratislava Petržalka, Pankúchova U.“ (ďalej len „športová 

hala“) umiestnený podľa priloženého nákresu, 

 

b) aby zabezpečil, že vstup do športovej haly bude umiestnený oproti bikrosovej 

31.12.2022 v plnení 
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cyklistickej dráhe „PumPark Petržalka“ pri Starohájskom lesíku, 

 

3) s ch v a ľ u j e umiestnenie nového multifunkčného ihriska na školskom dvore 

Základnej školy Pankúchova 4, na ktorom je aktuálne plánovaná športová hala s tým, že 

toto ihrisko bude nepretržite otvorené verejnosti, 

 

4) ž i a d a  s t a r o s t u, aby vypracoval materiál, ktorý upraví vybudovanie a 

financovanie výstavby a prevádzky multifunkčného ihriska uvedeného v bode 3 tohto 

uznesenia a predložil ho na schválenie miestnemu zastupiteľstvu 

 

Plnenie: 

MČ vykonala všetky potrebné opatrenia pre naplneniu bodu 2 uznesenia 575/2022 - MČ 

uspela so žiadosťou o dotáciu z výzvy MIRRI, následne požiadala o nové stavebné 

povolenie, resp. zmenu stavby pred dokončením. Verejné prerokovanie s obyvateľmi sa 

konalo dňa 09.02.2023. Uznesením č. 29/2023 však miestne zastupiteľstvo zrušilo bod 2 

tohto uznesenia a požiadalo starostu o prehodnotenie bodu 3 uznesenia. 

633 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 

 

ž i a d a   s t a r o s t u 

zriadiť na parkovisku pred Cik cak Centrom vyhradené parkovacie miesto pre 

sobášiaceho, osadenie tabule s vyhradením soboty od 10:00 do 16:00 hod. 

 

Plnenie: 

Ref. statickej dopravy preskúmal danú požiadavku MiZ a konštatuje, že v danej lokalite 

je v priebehu víkendového času dostatočné množstvo parkovacích kapacít a nevidí 

potrebu vyhradzovať parkovacie miesto špeciálne pre sobášiaceho. Vzhľadom na to, že 

ide o parkovisko, ktoré je zaradené do zóny parkovania s reguláciou, kde sa situácia 

s parkovaním v priebehu roku 2022 ukľudnila, by vyhradenie takéhoto miesta nemuselo 

nájsť pochopenie u obyvateľov danej lokality. Mestská časť sa viac-menej striktne drží 

svojho záväzku nevyhradzovať parkovacie miesta mimo ŤZP osôb. Vzhľadom na rôzne 

konzultácie je zrejmé, že to nie je ani v záujme CSO. Trendom v celomestskej parkovacej 

politike je dokonca všetky vyhradené parkovacie miesta (minimálne tie platené) rušiť 

úplne. Vzhľadom na tieto závery bude na najbližšie MiZ, po prerokovaní v Kom. 

bez termínu nesplnené  
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dopravy, mobility a bezbariérovosti, predložený materiál o zrušení uznesenia. 

19 13.12.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

b) Ž i a d a  starostu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka o predkladanie informačného materiálu o pláne a 

stave plánovanej rekonštrukcie športovej haly Prokofievova na každé zasadnutie 

športovej komisie.  
 
Plnenie: 

Na Komisiu športu konanú 31.01.2023 bol zaradený bod Informácia o pláne a stave 

plánovanej rekonštrukcie športovej haly Prokofievova. Tajomník komisie členov 

informoval, koľko subjektov využilo ponuku krátkodobého nájmu haly. Tajomník členov 

komisie zároveň informoval o ukončených, prebiehajúcich, ale tiež plánovaných 

rekonštrukčných prácach. Na konci roka 2022 bola realizovaná výmena osvetlenia vo 

veľkej a malej telocvični, momentálne prebieha výmena skriniek a lavičiek. Plánovaná je 

rekonštrukcia okien, strechy a tiež podlahy v oboch halách. Realizovaná by tiež mala byť 

prerábka nebytových priestorov na služobný byt.  

 

Na Komisiu športu konanú 28.02.2023 bol opätovne zaradený predmetný bod. Tajomník 

komisie informoval o zámere získania príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 vyhláseného 

Fondom na podporu športu, potrebná je však ďalšia komunikácia s magistrátom hl. 

mesta ohľadom zverenia správy nehnuteľného majetku. Členov komisie zároveň tajomník 

informoval, že aktuálne sa v hale prenajíma od novembra malá a veľká telocvičňa na 

krátkodobý nájom do 30.6.2023, a to 21 nájomcom, a bývalá posilňovňa na dlhodobý 

nájom do 31.12.2023. 

každá 

komisia 

športu 

pravidelne 

plnené 

20 13.12.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

d) p o v e r u j e pracovnú skupinu pre Petržalský mládežnícky parlament návrhom 

členov nezávislej Odbornej komisie pre voľbu členov Petržalského mládežníckeho 

parlamentu a určenie poradia náhradníkov členov Petržalského mládežníckeho 

parlamentu v súlade so Štatútom 9 Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorých 

starosta MČ Bratislava-Petržalka vymenuje za členov Odbornej komisie 

Termín do: 31.01.2023 

31.01.2023/ 

01.02.2023/ 

10.01.2023/ 

30.06.2023 

 

v plnení 
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e) ž i a d a 

- starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka aby vymenoval členov Odbornej komisie, 

ktorá na základe stanovených kritérií a spôsobu výberu vyberie a ustanoví do funkcie 

nových členov Petržalského mládežníckeho parlamentu a zároveň určí poradie 

náhradníkov členov Petržalského mládežníckeho parlamentu 

Termín do: 01.02.2023 

 

- starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o 

členstvo v Petržalskom mládežníckom parlamente, zverejnenú na webovom sídle 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Termín do: 10.01.2023 

 

- starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka prijať potrebné opatrenia tak, aby bola 

zabezpečená činnosť Petržalského mládežníckeho parlamentu 

Termín do: 30.06.2023 

 

Plnenie: 

Pracovná skupina pre PMP sa na svojom stretnutí dohodla na členoch Odbornej komisie 

pre voľbu členov PMP, ktorí boli následne vymenovaní starostom. 

 

Výzva na podávanie žiadostí o členstvo v PMP bola pripravená v spolupráci 

s kanceláriou zástupcov starostu a zverejnená 10.01.2023 na webe MČ. Rovnako bola 

komunikovaná opakovane na všetkých komunikačných platformách MČ, od sociálnych 

sietí, cez mobilnú aplikáciu, januárové vydanie novín Naša Petržalka, projekt 

Z petržalskej obývačky a prostredníctvom partnerov MČ ako univerzity, spolky, 

združenia, VÚC atď. Na žiadosť poslancov bola výzva predĺžená do 12.03.2023. 

K 03.03.2023 evidujeme 21 žiadostí. 

21 13.12.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A) o d p o r ú č a 

 

starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka ukončiť zmluvu so spoločnosťou City TV, 

s.r.o.  

 

31.12.2022/ 

31.03.2023 

v plnení 
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B) ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka aktualizovať a upraviť koncepciu mediálnej 

komunikácie mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

Plnenie: 

Zmluva so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje tvBA, bola vypovedaná 14.12.2022, výpoveď 

partnerom bola prevzatá 22.12.2022 a podľa výpovednej doby zmluva skončila 

k 31.01.2023.  
Splnené 

 

Na aktualizácii komunikačnej koncepcie MČ začal ref. komunikácie pracovať po 

schválení rozpočtu na rok 2023 a nasledujúce roky, keďže táto skutočnosť priamo 

ovplyvňovala prácu, stratégiu, komunikáciu, plány a koncepciu referátu. Avizovaný 

termín jej vypracovania do 31. marca 2023 by sa však mal stihnúť a aktualizovaná 

komunikačná stratégia by mala byť predložená na aprílové zastupiteľstvo vrátane 

prerokovania v Komisii kultúry a mládeže a Miestnej rade. 

V plnení 
29 14.02.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e 

 

alternatíva A/ výstavbu športovej haly na pozemku parc. č. 347, zapísaný na LV č. 4550 

k.ú. Petržalka - pôvodný návrh haly v severo-západnej časti pozemku v priestore areálu 

medzi dvoma školskými objektmi 

a 

alternatíva B/ výstavbu športovej haly na pozemku parc. č. 347, zapísaný na LV č. 4550 

k.ú. Petržalka - nový návrh haly v juho-západnej časti pozemku na časti futbalového 

ihriska 

 

a s p l n o m o c ň u j e 

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby realizoval výstavbu športovej haly na 

niektorom z pozemkov špecifikovaných v alternatívach A/ alebo B/ a to v súlade so 

všetkými podmienkami dotačnej zmluvy MIRRI SR č. 3909/2022 (858/2022). 

bez termínu v plnení 
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a ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka o prehodnotenie bodu 3 uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 627 zo dňa 27. septembra 2022. 

 

Plnenie: 

Starosta MČ začal realizovať potrebné kroky na výstavbu športovej haly podľa 

umiestnenia na základe alternatívy B. Na MiR 7.3.2023 starosta informoval, že ohľadom 

haly sa má začať stavebné konanie v MČ Bratislava-Karlova Ves. Účastníkom konania 

je aj FC Petržalka. 

31 14.02.2023 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A. s c h v a ľ u j e 

 

založenie obchodnej spoločnosti Petržalská výstavba, spol. s r. o., so sídlom Kutlíkova 

17, 851 02 Bratislava podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, ktorej jediným 

spoločníkom  bude mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava,  za 

účelom výstavby športovej haly a iných stavebných činností, ktoré nevie mestská časť 

Bratislava-Petržalka realizovať z vlastných zdrojov mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

B .   ž i a d a 

  

1. (prvú) zástupkyňu starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka zabezpečiť 

organizačne a administratívne postup potrebný pre zaistenie úloh v bode A tohto 

uznesenia.  

 

Plnenie: 

Právny referát miestneho úradu v spolupráci s odd. správy verejných priestranstiev 

aktuálne kompletizuje všetky podklady potrebné pre založenie obchodnej spoločnosti. 

bez termínu v plnení 

     

   

Pravidelne plnené uznesenia 

  

Číslo uzn. Dátum Text Termín Stav 
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prijatia 

558  

 

  

23.10.2018  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje  

 

doplnenie zásad transparentného fungovania samosprávy mestskej časti pod názvom 

Transparentná Petržalka v časti 7. Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy, kde sa 

doplnia nové body:  

 

f) informovať o stanovisku starostu k predajom, zámenám a investičným zámerom na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka zasielanému hlavnému mestu SR Bratislava, a 

to bezodkladne všetkých poslancov e-mailom a zároveň v informačných materiáloch na 

najbližšom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Plnenie:  

Stanoviská k predajom, zámenám a investičným zámerom sú priebežne spracovávané 

a bezodkladne predkladané na najbližšie zastupiteľstvo ako informačné materiály. Budú 

predložené aj na MiZ 14.03.2023. 

vždy na 

najbližšom 

MZ 

pravidelne 

plnené 

237 

  

23.06.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

ž i a d a  s t a r o s t u  

 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, predkladať pravidelnú informáciu o napredovaní 

prác v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ a MŠ na každé zastupiteľstvo. 

 

Plnenie:  
Na každé zastupiteľstvo je pravidelne predkladaný informačný materiál v súvislosti 

s rekonštrukciami ZŠ a MŠ v rámci odpočtu investičného plánu. Bude predložený aj na 

MiZ 14.03.2023. 

na každé MZ pravidelne 

plnené 

379 13.04.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ž i a d a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

aby informoval písomne MZ ku koncu každého kvartálu o aktuálnom stave voľných 

bytov vo vlastníctve, či zverených do správy MČ, s rozlíšením veľkosť bytu a či už bol 

byt ponúknutý žiadateľovi z príslušného poradovníka a tento byt ešte neprijal. 

ku koncu 

každého 

kvartálu 

pravidelne 

plnené 
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Plnenie:  

Písomná informácia za IV. štvrťrok 2022 bola predložená do Miestnej rady dňa 

07.02.2023 a Miestneho zastupiteľstva dňa 14.02.2023. Predkladá sa pravidelne. 

 


