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                                                                                                kód uzn.: 1.9.8 
                                                                                                                 1.9.5 

 
 

Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
1.1         č.        293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
1.2 č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
1.3         č.        524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
1.4         č.        155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
1.5         č.        691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
1.6         č.      1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
1.7         č.      1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 
1.8         č.      1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
1.9         č.      1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
1.10       č.      1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
1.11       č.      1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 
1.12       č.        172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
1.13       č.        396/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
1.14       č.        476/2016 časť B zo dňa 28. 4. 2016 
1.15       č.        477/2016 časť B bod 1 zo dňa 28. 4. 2016 
1.16       č.        483/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
1.17       č.        495/2016 časť B zo dňa 26. 5. 2016 
1.18       č.        503/2016 časť C zo dňa 26. 5. 2016 
1.19       č.        516/2016 zo dňa 26. 5. 2016 
1.20       č.        575/2016 zo dňa 25. 8. 2016 
 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1         č.        240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
2.2 č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.3         č.        924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.4 č 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013  
2.5 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.6         č.      1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
2.7         č.      1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.8         č.      1688/2014 časť B body 1 a 2 zo dňa 25. 9. 2014 
2.9 č. 135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.10       č.        485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
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3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
    3.1     č.        943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
    3.2     č.        396/2016 časť C bod 1 zo dňa 30. 3. 2016 
    3.3     č.        447/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2016 
     3.4     č.        518/2016 zo dňa 29. 6. 2016                         
    3.5     č.        526/2016 zo dňa 30. 6. 2016 
 

 
B. schvaľuje 

 
4. Určenie nových termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy:    
        

nositeľ       číslo uznesenia      pôvodný        nový termíny 
uznesenia               zo dňa  a predĺžený termín            splnenia uznesenia 

                                                                                        
4.1  predsedníčka          943/2013                 TK: polročne                       27. 10. 2016    
       dozornej rady         zo 7. 2. 2013                   
       STARÁ TRŽNICA  v znení uzn. 
                                      MsZ 1033/2016 
                                      z 25. 4. 2013                                   
4.2   primátor               1743/2014                 15. 12. každoročne            16. 11. 2016 a ďalej 

časť C bod 1      predĺžený: 31.3.2016                každoročne v mesiaci  
                                            27. 10. 2016            decembri 
 
časť C bod 3              31. 3. každoročne             každoročne k 30. 6.       
                               predĺžený: 30.6.2015 
                                               30.11.2015 
                                               31. 3. 2016 

                                     zo dňa 25. 9. 2014                  27.10.2016                            
4.3   primátor                237/2015                   10. 12. 2015 - pôvodný        31. 1. 2017 
                                     časť E                        31. 3. 2016   - predĺžený 
                                     body 1 až 4                26. 5. 2016   - predĺžený 
                                     zo dňa 24. 9. 2015     30. 9. 2016   - predĺžený 
                                                                        27. 10. 2016 - predĺžený 
4.4   primátor                396/2016                   29. 9. 2016                             27. 10. 2016 
                                     časť C bod 1  
                                     30. 3. 2016     
4.5   primátor               447/2016                    29. 9. 2016                             8. 12. 2016 
                                     časť B 
                                     zo dňa 31. 3. 2016 
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1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

1.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy - pozemkov evidovaných na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností 
a stavebných objektov k 31. 12. 1995 
Uznesenie č. 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o prírastkoch 
a úbytkoch v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

            TK: 30. 6.  a k 31. 12. 
 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.1 zo dňa 31. 3. 2016 – nový TK: 30. 
6. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
pod písm. e). 
 
 
1.2 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná  
                                     kontrola UMK 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Uznesenie č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
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riaditeľovi magistrátu 
pravidelne   predkladať  správy   o  prijatých  opatreniach  na  odstránenie   nedostatkov  
zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: polročne 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál o priebežnom plnení opatrení k následnej finančnej kontrole č. 16/2014 
dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 
o dani za ubytovanie, zameranej na ustanovenia § 7 sa predkladá na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016. 
 
 
1.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:          Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                                    RNDr. Branislav Cimerman, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti 
                                    Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 
vyhliadkach do budúcnosti 
Uznesenie č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa 

realizuje separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého 
materiálu. 

 
T:   trvale, 1x ročne 

                                                                                                         TK: k 30. 6.,  
                                                                                                                počnúc rokom  2002 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 a bolo 
k nemu prijaté uznesenie č. 554/2016. 
 
 

1.4 

Nositeľ uznesenia:      Ing. Milan Černý, prvý námestník primátora                      
Plnitelia úlohy:           Ing. Milan Černý, prvý námestník primátora   
                                     Ing. Eva Hulalová, Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave                                   
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Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
Ing. Milana Černého, prvého námestníka primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
polročne informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o realizácii 
Programu výstavby bytov v Bratislave. 

 
              T: trvalý 

TK: 1 x ročne –   
       30.6.      
        

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná informácia bola predložená v rámci materiálu „Informácia o aktuálnom stave 
zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. 
v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z., ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 561/2016. 
 
 
1.5 

Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

                       T: trvalý 
          TK: 30. 6. a 31. 12. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy sa predkladá na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016. 
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1.6 

Nositelia uznesenia:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľka:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                      
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: trvale 
                    TK: 1x ročne - 30. 6. 
  
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
pod písm. l).  
 
 

1.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania              
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. spracovať územno-hospodárske zásady (zadanie územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy) nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vylúči trasovanie 
ropovodu Bratislava-Schwechat cez k. ú. Bratislava. 

 
T: úloha trvalá 

                                   TK: polročne 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Plnenie predmetného uznesenia je súčasťou materiálu ropovod Bratislava-Schwechat, ktorý  
bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 14. 9. 2016 a následne sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016. 
 

 
1.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 
realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 

 
T: štvrťročne 
 

Uznesením MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania 
materiálu T: mesačne. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 562/2016. 
 
 
1.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, poverená vedením sekcie sociálnych vecí, 

kultúry, školstva a športu 
  
Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej 
organizácií cestovného ruchu na roky 2014 – 2016 
Uznesenie č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Výročnú správu 

o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 
 

                                                                                                             T: každoročne - 30. 06. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná správa bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 566/2016. 
 

 
1.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 

príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Doprava 2007  2013 a Operačného programu Doprava 2014  2020 

 
TK: raz za dva mesiace počnúc 21. 11. 2013 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 563/2016. 
 
 

1.11 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                          Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave 
 
Koncepcia mestských lesov 
Uznesenie č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť zníženia 

úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného 
parku v jej správe tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej ťažby bol 5 000 

m3/ročne, resp., aby celkový objem úmyselnej ťažby nepresiahol 50 000 m3 počas 10 rokov 
platnosti nového LHP (PSL) v období rokov 2016 - 2025.  

2. Vyhlásiť moratórium na obnovnú úmyselnú ťažbu na území Bratislavského lesného parku 
v správe mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave až do konca platnosti 
LHP (PSL) v decembri 2015 s tým, že sa moratórium nebude týkať výchovnej úmyselnej 

ťažby. 
3. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť obnoviť 

certifikáciu FSC na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného parku, ktoré 
sú v jej správe. 

4. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť 
pri vyhotovovaní nového LHP (PSL) na obdobie rokov 2016 - 2025 zapracovať do neho 
požiadavky vyplývajúce z tohto uznesenia a pri vyhotovovaní nového LHP (PSL) aktívne 
spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami, ktoré 
sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu a ochrany prírody na území 
Bratislavského lesného parku v jej správe. 

5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť priebežne 
zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe na webovej 
stránke mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave (v textovej, tabuľkovej 
aj v mapovej podobe), vrátane informácií o spoločne vyznačených ťažbách (mestská 
príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave  a zástupcovia verejnosti). 

6. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť vypracovať 
Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní aktívne spolupracovať 
s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú 
problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany prírody a poľovníctva na území 
Bratislavského lesného parku v jej správe. 

7. Požiadať Okresný úrad v Bratislave o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  za nepoľovné plochy podľa zákona 
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s  minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy 
a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú 
do Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia. 

8. Začať ako príslušný cestný správny orgán konanie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. 
v platnom znení s cieľom zákazu (vylúčenia) individuálnej automobilovej dopravy 

na Ceste mládeže počas celého roka v úseku od parkoviska pri Červenom moste - 
Partizánskej lúke až po parkovisko pri horárni Krasňany. 

9. Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny pre celé územie Železnej Studienky, 
presnejšie v okolí Cesty Mládeže od Červeného Mosta po Sanatórium a do času jeho 
schválenia vyhlásiť v tomto území stavebnú uzáveru, okrem parciel pre reštauračné 
zariadenia pred druhým jazerom. 

10.Navrhnúť do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 
navýšenie rozpočtu pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave o sumu 
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350 000,00 Eur, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia v roku 2015 
a v ďalších rokoch vo výške 300 000,00 Eur.  

11.Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až 

do roku 2026 vrátane. 

 
Uznesením MsZ č. 395/2016 zo dňa 4. 2. 2016 zmena v predkladaní materiálu z ročnej 
lehoty na dvakrát ročne. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 570/2016. 
 
 
1.12 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 172/2015 zo dňa 11. 06. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil materiál 
týkajúci sa prijatia nezákonného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 600/1997 z 25. 9. 1997 a spôsobu riešenia tohto prípadu, vrátane takej 
alternatívy riešenia, ak by Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uvedené 
uznesenie zrušilo. 

T: na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa                      
25. 6. 2015 

Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.8 zo dňa 4. 2. 2016 zmena termínu 
predkladania plnenia predmetného uznesenia T: 2 x ročne k 30. 6. a k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
pod písm. g).  
 
 

 



 12 

1.13 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                                    Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave 
 
Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 
2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská 
knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB) 
Uznesenie č. 396/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. ukladá 

 
riaditeľovi mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave,  

dopracovať koncepciu rozvoja mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
na roky 2016 - 2018, a to v zmysle návrhov odbornej a občianskej verejnosti a v súlade 
s koncepciou rozvoja rekreačnej funkcie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy 
v Bratislave do roku 2025, schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 1798/2014 z 29. októbra 2014. 
 

T: 26. 5. 2016 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 569/2016.  
 
 
1.14 

Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:         Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy  
 
Petícia: "Vráťme seniorom a zdravotne postihnutým občanom dopravu  
v Bratislave" 
Uznesenie č. 476/2016 časť B zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
 
 
 
 



 13 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
podpísať dodatok č. 3 k cenníku č. 1/2015, ktorým sa v Integrovanom dopravnom systéme 
Bratislavského kraja stanovujú ceny cestovného lístka. 
 

T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
BID, a.s, potvrdila termín spustenia III. B etapy na 1. 9. 2016. Od tohto termínu bude 
v účinnosti Dodatok č. 3 k Cenníku IDS BK a cestujúcim bude umožnená kúpa 
elektronických cestovných lístkov na čipové karty, pričom dobíjanie kreditu na čipové karty 
s aktivovanou elektronickou peňaženkou začal v predstihu už 29. 8. 2016. K termínu 
spustenia III. B etapy zároveň začne predaj predplatných cestovných lístkov s dodatočnou 
zľavou pre držiteľov preukazov protifašistického odboja s trvalým pobytom v Bratislavskom 
kraji a ich príbuzných v prvom rade.  

 

 
1.15 

Nositeľ uznesenia:        JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:     Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy  
 
Petícia za uľahčenie dopravy seniorom v Bratislavskej integrovanej doprave 
Uznesenie č. 477/2016 časť B bod 1 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby do 31. augusta 2016 zabezpečil v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., 

Jašíkova 2, 821 03  Bratislava, IČO 35949473, realizáciu opatrení vedúcich 
k jednoduchému predlžovaniu SeniorPasu iba jeho priložením k označovaču lístkov, 
do ktorého bude nová funkcionalita nainštalovaná v každom dopravnom prostriedku. 

 
                                                                                                          T: 31. 8. 2016 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
K 31. 8.2016 je požiadavka mestského zastupiteľstva splnená. Prvé prolongovanie Senior 
Pasu oprávnenými osobami začne 2. 10. 2016. 
 
 
1.16 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom parc. 
č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1, Bratislava 
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Uznesenie č. 483/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa zakáže nakladať 
s nehnuteľnosťami a žaloby na určenie sumy za ktorú ma byť predkupné právo 
k nehnuteľnostiam uplatnené. 
 
       T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto SR Bratislava dňa 23. 5. 2016 podalo na Okresný súd Bratislava I. návrh 
na vydanie predbežného opatrenia vo veci neuplatnenia predkupného práva hlavného mesta 
SR Bratislavy k nehnuteľnostiam na Žabotovej ulici č. 1 v Bratislave (číslo listu MAGS OMV 
41714/2016/285627) a dňa 30. 6. 2016 podalo návrh žaloby na určenie sumy, za ktorú má byť 
predkupné právo uplatnené na príslušný súd (číslo listu MAGS OMV 41714/2016/310211). 
Rozdiel v termínoch podaní je z dôvodu, že návrh na určenie sumy bolo možné podať až 
po 30 dňoch od podania pôvodného návrhu na vydanie predbežného opatrenia.   
 

 

1.17 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 495/2016 časť B zo dňa 26. 5. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
vyvodiť osobnú zodpovednosť za nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami 
hlavného mesta SR Bratislavy, voči zodpovednej osobe.  
 

T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V predmetnej veci bola vyvodená osobná zodpovednosť. 
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1.18 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                    Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                                    Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
  
Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky 
Uznesenie č. 503/2016 časť C zo dňa 26. 5. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
rokovať s MDVaRR SR, predsedom výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, 
o zmene zákona č. 261/2011 Z. z. nakoľko súčasné znenie zákona predstavuje vážne riziko 
negatívneho dopadu na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy a zníženia kvality života 
Bratislavčanov v dôsledku úbytku zelene a zvýšenia dopravného zaťaženia dotknutých lokalít. 
 

T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 1. 8. 2016 sa stretol primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal 
so štátnym tajomníkom Ministerstva doprav, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal informoval štátneho tajomníka pána 
Érseka o zrealizovaných krokoch zo strany hlavného mesta SR Bratislavy a deklaroval 
maximálnu súčinnosť pri príprave nevyhnutných legislatívnych zmien pre tvorcu zákona, t. j. 
pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 

 

1.19 

Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                      plánovania              
   
Rôzne 
Uznesenie č. 516/2016 zo dňa 26. 5. 2016 
 
 
 
 
 



 16 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
informáciu: 
 
1. o aktuálnom stave aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny    
a doplnky 04 
2. o časovom horizonte, kedy bude Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
predložený na prerokovanie spracovaný návrh aktualizácie územného plánu hlavného mesta 
SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04 
3. či je v súčasnosti možné vykonať takú zmenu aktualizácie územného plánu hlavného mesta 
SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04, ktorá umožní na riešenom územní výstavbu náhradných 
nájomných bytov  
 

T: 30. 6. 2016 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
pod písm. i) medzi informačnými materiálmi.  
 
 
1.20 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
 
 
Informácia ohľadne zmiznutých petičných hárkov 
Uznesenie č. 575/2016 zo dňa 25. 8. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby požiadal predsedu vlády Slovenskej republiky, aby bola v novele zákona o hazarde 
zrušená potreba dodania petície 30 % dospelých obyvateľov samosprávy, lebo sa táto 
podmienka nenachádza ani v okolitých krajinách EU a pre Bratislavu z toho dôvodu hrozia 
obrovské škody.  
 

T: 31. 8. 2016 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 2. 9. 2016 bol odoslaný list predsedovi vlády SR pod č. 35174/2016-350 626. 
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2. Priebežne plnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
2.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2004 
Uznesenie č. 240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Vykonať všetky opatrenia potrebné na získanie finančných zdrojov, najmä zo štátnych 

programov podpory rozvoja bývania na výstavbu bytov, obnovu a rozvoj infraštruktúry. 
 

T: trvalý 
 TK: 30.6. 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
V rámci Operačného programu Doprava boli realizované tieto projekty:  
 
- NS MHD 1. etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo nám., 1. časť 
Šafárikovo nám. - Bosákova ul., stavba ukončená, v štádiu kolaudácie 
- Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži, stavba ukončená,  
- Územný generel dopravy- projekt ukončený 
- Modernizácia električkovej trate - Karloveská radiála, projektová dokumentácia, 
prebieha, projekt je v štádiu územného rozhodnutia 
 
V rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra sa plánujú tieto projekty: 
 
- NS MHD 2. etapa, Prevádzkový úsek Bosákova- Janíkov dvor 
- Modernizácia električkovej trate - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia 
- Modernizácia električkovej trate - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 
 
 

2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
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Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 

kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 
T: trvale 

      TK: každé zasadnutie MsZ 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Súčasťou materiálov na prenájom a predaj nehnuteľností sú nájomné a kúpnopredajné 
zmluvy. 
 
 

2.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 522/2016. 
 
 
2.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo  forme  excelovej  tabuľky,  ktorá  bude   obsahovať   najmä  meno  znalca, identifikáciu 
predmetu posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, 
jednotkovú a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
v časti informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, 
okrem materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské 
zastupiteľstvo v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka 
za jún, júl a august a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho 
sa vo februári budú obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016  
pod písm. d). 
 
 
2.5 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

schvaľuje 
 
zverejňovanie znaleckých posudkov v elektronickej forme na webovej stránke magistrátu. 
Žiadosť o znalecké posudky v elektronickej forme bude ako súčasť objednávky, 
prostredníctvom ktorej magistrát hlavného mesta SR Bratislavy s prístupom pre potreby 
poslancov objednáva tieto služby. 

 
T: od 1. 3. 2013  
TK: priebežne 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú po dodaní zverejňované priebežne na internetovej stránke hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
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2.6 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
 
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym 

podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 

T: 28. 2. 2014 

 
Uznesením MsZ č. 458/2016 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 28. 4. 2016 bol určený nový 
priebežný termín kontroly v trojmesačných intervaloch počnúc 1. 4. 2016 - prvá 
hlásenka o priebežnom plnení predmetného uznesenia - zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V rámci procesu analýzy prebehla počas posledného augustového týždňa fyzická obhliadka 
objektov na Technickej ulici a Bazovej ulici. Zisťoval sa technický stav budov a ich možné 
využitie sa  vyhodnocuje. V týždni od 5. 9. 2016 boli zmluvnému partnerovi Grant Thornton 
Advisory, s.r.o., zaslané doplňujúce informácie súvisiace s vykonaním analýzy. 
 
 
2.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                                    
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o každej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej 
vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 
TK: 30. 6. a 31. 12. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 561/2016. 
 
 
2.8 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:          RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov  
                                    PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ GIB-u 
 
Postup pri zabezpečení sanačných opatrení v priestore zosuvu nad Devínskou cestou a 
návrh preventívnych opatrení súvisiacich so zvýšením intenzity čistenia odvodňovacích 
systémov v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 1688/2014 časť B body 1 a 2 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Uznesením MsZ č. 458/2016 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 28. 4. 2016 bol určený nový 
priebežný termín kontroly v trojmesačných intervaloch počnúc 1. 4. 2016 - prvá 
hlásenka o priebežnom plnení predmetného uznesenia - zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016. 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu a mestskú časť Bratislava-Karlova Ves 
1. Zabezpečiť prípravy, realizácie a kolaudácie definitívnych sanačných prác svahu medzi  

Devínskou cestou a ulicou Nad Sihoťou. 
2. Zabezpečiť finančné prostriedky na definitívnu realizáciu  sanačných  prác na svahu medzi 

Devínskou cestou a ulicou Nad Sihoťou a  zapracovať ich do rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy  a mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 

 
                              TK: 23. 10. 2014 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sanačné práce nad Devínskou cestou  sú v štádiu ukončovania. Dňa 24. 8. 2016 sa prevzal 
a podpísal zápis o odovzdaní a prevzatí  stavby. Celkové finančné náklady na realizáciu 
stavby si vyžiadalo 133 838,82 Eur. 
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2.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Janka Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
                                    Mgr. Martin Gajdoš, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                    Ing. Miloš Veselý, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
                                    Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného  prostredia  

a mestskej zelene obchodné spoločnosti: OLO, a.s., DPB, akciová 
spoločnosť, BVS, a.s.,  

 
Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorej obsahom bude:   

1.1 zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu 
vyššiu ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
faktúry, označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet 
dodávky, fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 

 
1.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom 

SR Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke obsahujúci minimálne tieto 
údaje: číslo objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, 
sumu, dátum vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 

 
1.3 zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených hlavným mestom SR 

Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve obsahujúci minimálne tieto 
údaje: číslo zmluvy, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu 
predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy, 

 
1.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 

obstarávania, ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom obsahujúci 
minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
dodávateľa, 

 

1.5 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
obstarávania, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 

 

1.6 zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené vpláne 
verejného obstarávania, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
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predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné 
obstarávanie ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu 
vyhlásenia verejného obstarávania mimo plánu verejného obstarávania, 

 
1.7 plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: 

predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania 
zmluvy, 

 

T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia 
na web stránke hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 20. 6. 2015 a následne vždy 
za predchádzajúci kalendárny mesiac 
a zároveň ich zaslať elektronickou formou 
poslancom Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
2. aby požiadal predstavenstvá spoločností Dopravný podnik Bratislava, a.s., OLO a.s., 

Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby na svojich web stránkach zverejňovali 
informácie, ktorých obsahom bude:   

 
2.1 zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu 

vyššiu ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
faktúry, označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet 
dodávky, fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 

 
2.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených príslušnou 

obchodnou spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary 
alebo služby v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke, obsahujúci 
minimálne tieto údaje: číslo objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, 
predmet dodávky, sumu, dátum vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo 
služby, 

 
2.3 zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených príslušnou obchodnou 

spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve, obsahujúci minimálne tieto 
údaje: číslo zmluvy, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu 
predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy, 

 
2.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 

obstarávania, ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci 
minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
dodávateľa, 

 

2.5 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
obstarávania, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
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2.6 zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne 
verejného obstarávania obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné 
obstarávanie ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu 
vyhlásenia verejného obstarávania mimo plánu verejného obstarávania, 

 
2.7 plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: 

predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania 
zmluvy, 

T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia 
na web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy 
za predchádzajúci kalendárny mesiac 
a zároveň ich zaslať elektronickou formou 
poslancom Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Organizačné oddelenie vždy k  20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom 
mestského zastupiteľstva na akých linkoch sú zverejňované skutočnosti vyplývajúce z plnenia 
predmetného uznesenia. 
 
 
2.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                                    
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v rámci súčasných rekonštrukcií ciest a chodníkov zabezpečil aj vybudovanie 
bezbariérových priechodov na týchto cestách, chodníkoch a križovatkách.  
 

T: 29. 4. 2016 
 

Uznesením MsZ č. 523/2016 zo dňa 30. 6. 2016 nový termín priebežného plnenia 
predmetného uznesenia, a to štvrťročne počnúc 1. 7. 2016 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Križovatka Smolenická/Šintavská je zrealizovaná. Šintavská ulica je v realizácii. Lietavská 
ulica – odovzdaná zhotoviteľovi, práce sa začali v týždni od 12. 9. 2016. 
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3. Nesplnené uznesenia  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
3.1 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva,  
                                    predsedníčka dozornej rady Mestského centra STARÁ TRŽNICA 
 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných 
podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 
Uznesenie č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
5. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2013 
časť B bod 2 zo dňa 07. 02. 2013 tak, že v Podstatných zmluvných podmienkach sa doplní 
nový bod 17. Dozorná rada ktorého text znie: 

 
„1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť 

Mestského centra Stará tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých 
poslaneckých klubov a platforiem Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
Návrhy na členov dozornej rady predloží primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie. Členovia dozornej 
rady si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady a zvoláva ju 
podľa potreby. Dozorná rada predkladá polročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy informáciu o svojej činnosti. 

        TK: polročne“ 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. 
Materiál sa nepredkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016. 
V bode 4 v podbode 4.1 je uvedený návrh nového termínu na splnenie predmetného 
uznesenia. 
 
 

3.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                                    Mgr. Marcela Gbelecová, poverená vedením sekcia sociálnych vecí, 

kultúry, školstva a športu 
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Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 
2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská 
knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB) 
Uznesenie č. 396/2016 časť C bod 1 zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. o predloženie harmonogramu opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov 

mestských organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií. 
 
T: 29. 9. 2016 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. 
Jednotlivé zainteresované subjekty vypracovali podklady k predmetnému harmonogramu 
s tým, že na zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložený jeden homogénny materiál, 
čo si vyžaduje určitú časovú náročnosť v rámci kompletizácie jednotlivých harmonogramov 
opatrení. 
V bode 4 v podbode 4.4 je uvedený návrh nového termínu na splnenie predmetného 
uznesenia. 
 

 

3.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie rozhodnutia č. 3/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 
mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania 
spojených s prerokovaním priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov 
Uznesenie č. 447/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2016 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh 
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou tejto pôsobnosti. 
                                                                                                            
                                                                                                            T:  29. 9. 2016 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. 
Sekcii právnych činností bola v zmysle pravidelnej porady primátora uložená úloha zjednotiť 
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy vo veci úpravy výšky percentuálneho podielu Solidarity 
pre hlavné mesto SR Bratislavu a jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 
ako aj pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a jednotlivých mestských častí hlavného 
mesta SR Bratislavy v oblasti trov konania spojených s prejednávaním priestupku podľa 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
Mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy boli v zmysle čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy požiadané o zaslanie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy vo veci „solidarita“ listom zo dňa 7. 3. 2016 doručeným dňa 23. 3. 2016 
– mestským častiam uplynula lehota na zaslanie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 23. 4. 2016. Mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy 
boli v zmysle čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy požiadané o zaslanie 
pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci „trovy konania  
- priestupky“ listom zo dňa 6. 4. 2016 doručeným dňa 25. 4. 2016 – mestským častiam 
uplynula lehota na zaslanie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 25. 5. 2016.  Súčasne bol návrh dodatku štatútu zverejnený na webovom sídle 
hlavného mesta SR Bratislavy a úradnej tabuli (príkaz riaditeľa 2/2012) na pripomienky 
fyzickým osobám a právnickým osobám, kde lehota uplynula 24. 5. 2016. V súčasnej dobe 
nedisponujeme pripomienkami verejnosti.  
 
Sekcia právnych činností – oddelenie legislatívno-právne  predložilo do pravidelnej porady 
primátora dňa 7. 6. 2016 materiál – vyhodnotenie a schválenie pripomienok mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy, čo vyplýva z čl. 4 ods. 10 rozhodnutia č. 6/2013 primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy o príprave, schvaľovaní a vydávaní všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných predpisov, podľa ktorého je spracovateľ povinný po zaslaní 
pripomienok mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a verejnosti o vyhodnotení 
pripomienok informovať pravidelnú poradu primátora. 
 
 Nakoľko materiál nebol zaradený do komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva v mesiaci jún 20. 6. 2016 – 
(pokračujúce zasadnutie finančnej komisie z dňa 13. 6. 2016) z dôvodu nemožnosti zaradiť 
nové body do programu tohto zasadnutia finančnej komisie a v mesiacoch júl a august 2016 
komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva nezasadala a súčasne sa nekonali zasadnutia miestnych zastupiteľstiev, sekcia 
právnych činností – oddelenie legislatívno-právne mohlo predložiť materiál na prerokovanie 
komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva až 12. 9. 2016.   

Sekcia právnych činností listom zo dňa 25. 7. 2016 požiadala primátora o predĺženie 
termínu splnenia uznesenia mestského zastupiteľstva č. 447/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2016 , 
nakoľko sekcia právnych činností mohla predložiť súhrnný materiál na najbližšie zasadnutie 
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci septembri 2016, a to v súlade s čl. 103 ods. 1 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Po prerokovaní návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v komisií finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
mestského zastupiteľstva, sekcia právnych činností – oddelenie legislatívno-právne v zmysle 
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čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vypracovalo dňa 13. 9. 2016 list 
pre mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, obsahom, ktorého je žiadosť o písomné 
stanovisko k navrhovanému dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré musí 
obsahovať súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným dodatkom. Podľa čl. 103 ods. 2 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy, je lehota na zaslanie písomného stanoviska miestnych 
zastupiteľstiev jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy do 2 mesiacov 
od požiadania hlavného mesta SR Bratislavy, čiže do polovice novembra 2016.      

Po doručení vyjadrení mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia právnych 
činností predloží materiál na najbližšie rokovanie mestskej rady a následne na rokovanie 
mestského zastupiteľstva 
V bode 4 v podbode 4.5 je uvedený návrh nového termínu na splnenie predmetného 
uznesenia. 
 
 

3.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Rôzne    
Uznesenie č. 518/2016 zo dňa 29. 6. 2016                         
 
Mestské zastupiteľstvo 
   

                                                          žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
informáciu o tom, či s ohľadom na zisk vykazovaný obchodnou spoločnosťou OLO a. s., za 
predchádzajúce účtovné obdobia je možné znížiť platné sadzby miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
          

T: 29. 9. 2016 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené z nasledovných dôvodov: 
Informačný materiál bol predložený na pravidelnú poradu primátora dňa 13. 9. 2016, kde bolo 
rozhodnuté, že informačný materiál bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva 
až po uskutočnení rokovania hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou OLO, a.s., 
nakoľko končí zmluva medzi predmetnou spoločnosťou a hlavným mestom SR Bratislavou.  
 
 

3.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia:                    Mgr. Barbara Csibreiová, vedúca oddelenia komunikácie a marketingu 
                                    Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
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Návrh na zrušenie Dodatku č. 4 zo dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa 12. 12. 2006 
uzavretej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City 
TV, s.r.o. 
Uznesenie č. 526/2016 zo dňa 30. 6. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                  žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby zrušil Dodatok č. 4 uzavretý dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa  12. 12. 2006 uzavretej 
medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o., s tým, 
že ostatné ustanovenia tejto zmluvy v znení jej dodatkov a neupravené týmto dodatkom 
zostávajú v platnosti, a aby vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy finančné prostriedky vo výške 56 332,50 Eur vrátane DPH na plnenie tejto zmluvy 
v znení jej dodatkov č. 1 až 3. 
                                           
                                                                                                T: 31. 7. 2016 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené z nasledovných dôvodov: 

K uzneseniu č. 526/2016 zo dňa 30. 6. 2016, ktorým mestské zastupiteľstvo žiada primátora 
hlavného mesta SR  Bratislavy, aby zrušil dodatok č. 4 uzavretý dňa 20. 1. 2016 uvádzame 
nasledovné stanovisko:  

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „štatút“) čl. 9 ods. 6 písm. 6) primátor 
podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva hlavného mesta 
SR Bratislavy, podľa písm. f)  čl. 9 ods. 69 štatútu primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
rozhoduje vo všetkých veciach správy hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré nie sú zákonom 
alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu.  

Podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov starosta mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy rozhoduje 
vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu.  

Vyššie uvedené zákonné ustanovenia znamenajú, že kompetencia starostu obce je vymedzená 
negatívne a vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu nie je daná alternatívne. Ak teda určitú 
právomoc nezveruje zákon alebo štatút explicitne do právomoci mestskému zastupiteľstvu je 
daná do kompetencie primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Mestské zastupiteľstvo 
nemôže v nijakom prípade zasahovať do výhradnej pôsobnosti a kompetencie primátora.   

Primátor a mestské zastupiteľstvo ako orgány hlavného mesta SR Bratislavy môžu vykonávať 
len práva, ktoré im boli zverené zákonom, resp. iným všeobecne záväzným právnym 
predpisom. 

Primátor je predstaviteľom hlavného mesta SR Bratislavy a najvyšším výkonným orgánom 
hlavného mesta SR Bratislavy. Je povinný konať podľa zákona, rešpektovať rozdelenie 
kompetencií zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
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Podpisovať dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva hlavného 
mesta SR Bratislavy patria do právomoci primátora hlavného mesta SR Bratislavy podľa 
príslušných ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a zrušenie dodatku č. 4 k 
zmluve TV nepodlieha povinnému schvaľovaniu mestského zastupiteľstva (napr. ako je to 
pri schvaľovaní kúpnej zmluvy pri nakladaní s majetkom mesta), je len v kompetencií 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy rozhodnúť o zrušení dodatku (nakoľko o veciach, 
ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy vyhradené mestskému 
zastupiteľstvu, rozhoduje primátor hlavného mesta SR Bratislavy) a súčasne bola Štatútom 
hlavného mesta SR Bratislavy priznaná primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 
kompetencia podpisovať dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

Medzi základné zásady nakladania s majetkom obce možno zaradiť hospodárnosť, účelnosť 
a efektívnosť. 
Hospodárnosťou možno rozumieť minimalizovanie nákladov na vykonanie činností alebo 
obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.  
V prípade ak by primátor hlavného mesta SR Bratislavy vyhovel žiadosti mestského 
zastupiteľstva zrušiť dodatok č. 4, konal by v rozpore s zásadami nakladania s majetkom 
hlavného mesta SR Bratislavy, a v tom prípade aj v rozpore so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
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4. Určenie nových termínov splnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 
4.1 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva,  
                                    predsedníčka dozornej rady Mestského centra STARÁ TRŽNICA 
 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných 
podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 
Uznesenie č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
5. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2013 
časť B bod 2 zo dňa 07. 02. 2013 tak, že v Podstatných zmluvných podmienkach sa doplní 
nový bod 17. Dozorná rada ktorého text znie: 

 
„1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť 

Mestského centra Stará tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých 
poslaneckých klubov a platforiem Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
Návrhy na členov dozornej rady predloží primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie. Členovia dozornej 
rady si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady a zvoláva ju 
podľa potreby. Dozorná rada predkladá polročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy informáciu o svojej činnosti. 

        TK: polročne“ 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. 
Materiál sa nepredkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016. Na základe 
tejto skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia predmetného materiálu na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 27. 10. 2016. 

 
 

4.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C body 1 a 3 zo dňa 25. 9. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať Dokument rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý bude obsahovať 

aktualizované Priority v oblasti cyklodopravy a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na konkrétny kalendárny rok, 

 
T: 15. 12., každoročne 
 

Uznesením MsZ č. 299/2015 časť B  bod 3 podbod 3.3 z 19. 11. 2015 určenie nového 
termínu splnenia uznesenia na 31. 3. 2016. 
Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B zo dňa 4. 2. 2016 predĺženie termínu plnenia bodov 
uznesení na 27. 10. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. 
bod č. 1 
Z dôvodu náročnosti problematiky, potreby zapracovania záverov z Územného generelu 
dopravy a potreby prerokovania dokumentu na príslušných komisiách mestského 
zastupiteľstva, navrhujeme nový termín splnenia predmetného uznesenia na 16. 11. 2016 
s ročnou periodicitou predloženia aktualizácie Priority v oblasti cyklodopravy 
a Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na konkrétny kalendárny rok 
vždy na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
3. jedenkrát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu 

o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na jeho aktualizáciu, 
 

            T: 31. 3., každoročne 
 
Uznesením MsZ č. 102/2015 časť B  bod 4 podbod 4.3 z 30. 4. 2015 určenie nového 
termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2015. 
Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B  bod 3 podbod 3.7 z 24. 9. 2015 určenie nového 
termínu splnenia uznesenia na 30. 11. 2015. 
Uznesením MsZ č. 299/2015 časť B  bod 3 podbod 3.3 z 19. 11. 2015 určenie nového 
termínu splnenia uznesenia na 31. 3. 2016. 
Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B zo dňa 4. 2. 2016 predĺženie termínu plnenia bodov 
uznesení na 27. 10. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. 
bod č. 3 
Z dôvodu vypracovania predmetného Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
a predloženia na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 11. 2016 ako je uvedené v bode 
č. 1, je potrebné po uvedení predmetného dokumentu do reálu určiť jeho kontrolu plnenia 
s určitým časovým odstupom, a preto navrhujeme nový termín plnenia uznesenia  
každoročne k 30. 6. 
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4.3 

Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných 
orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 
SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii 
cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových 
organizáciách, zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu                  
a výsledku výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov 
predstavenstiev strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 
mesta SR Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24. - 25. 6. 2015 
Uznesenie č. 237/2015 časť E body 1 až 4 zo dňa 24. 9. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v podnikoch s majoritnou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, 
a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., METRO Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich 
mimoriadneho odmeňovania vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  
2. ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy do štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností zabezpečil zapracovanie 
podmienok mimoriadneho odmeňovania podľa vyššie uvedených kritérií do zmluvných 
vzťahov, ktoré budú uvedené spoločnosti uzatvárať s novými členmi štatutárnych orgánov. 
3. aby vyhodnocovanie plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov zabezpečil 
každoročne v správe, predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
spolu s návrhom mimoriadnych odmien pre členov štatutárnych orgánov vyššie uvedených 
spoločností.  
4.     aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v štatutárnych orgánoch 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh spôsobu ich odmien a postihov vo vzťahu 
k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.   
       
                                                    T: zasadnutie MsZ - 10. 12. 2015 a následne  vždy k 31. 12.  
 
Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.11 zo dňa 4. 2. 2016 určenie nového 
termínu splnenia uznesenia na 31. 3. 2016. 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.9 zo dňa 31. 3. 2016 určenie nového 
termínu splnenia uznesenia na 26. 5. 2016. 
Uznesením MsZ č. 488/2016 časť B bod 3 podbod 3.1 z 26. 5. 2016 určenie nového 
termínu splnenia uznesenia na 30. 9. 2016. 
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Uznesením MsZ č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.3 zo dňa 30. 6. 2016 určenie nového 
termínu splnenia uznesenia na 27. 10. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
O predĺženie termínu žiadame vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu mesiaca jún 2016 sa 
uskutočnilo viacero pracovných rokovaní zástupcov sekcie právnych činností 
s predkladateľom návrhu uznesenia, poslancom mestského zastupiteľstva Ing. Martinom 
Chrenom, za účasti poradkyne JUDr. Daniely Šurinovej a vecne príslušných oddelení 
magistrátu. Predmetom rokovaní bola modifikácia materiálu, ktorý bol spracovaný v úzkej 
súčinnosti s Ing. Martinom Chrenom, pod názvom „Systém transparentného akcionárskeho 
riadenia  obchodných spoločnostiach s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy“, a ktorý bol vypracovaný vo vzťahu k spoločnostiam: Odvoz a likvidácia odpadu 
a.s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. 
s., a METRO Bratislava a.s. Po oboznámení sa so špecifikami jednotlivých obchodných 
spoločností s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Chren 
konštatoval, že splnenie uznesenia tak, ako bolo schválené, je zrejme nerealizovateľné a ním 
pripravená pracovná verzia materiálu sa so zadaním uznesenia vysporiadala len sčasti. Bude 
teda potrebné prerokovať rozsah navrhovaných hodnotiacich kritérií opätovne v úzkej 
spolupráci s gesčnými útvarmi magistrátu vo vzťahu k jednotlivým obchodným 
spoločnostiam, čo bude náročné nielen po odbornej, ale i časovej stránke. Odborné útvary 
magistrátu (oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, oddelenie verejnej dopravy) 
aktuálne spracovávajú zmeny a doplnky k pôvodnej verzii materiálu, oddelenie verejnej 
dopravy už svoje podklady odstúpilo na oddelenie legislatívno-právne, kde budú 
skompletizované ihneď po doručení podkladov zo strany oddelenia životného prostredia 
a mestskej zelene. Následne bude potrebné iniciovať rokovania s vedením jednotlivých 
obchodných spoločností a  po prerokovaní finalizovať materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. 
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme nový termín splnenia predmetného uznesenia 
na 31. 1. 2017. 
 
 

4.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                                    Mgr. Marcela Gbelecová poverená vedením sekcie sociálnych vecí, 

kultúry, školstva a športu 
 
Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 
2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská 
knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB) 
Uznesenie č. 396/2016 časť C bod 1 zo dňa 30. 3. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. o predloženie harmonogramu opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov 

mestských organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií. 
 
T: 29. 9. 2016 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
Jednotlivé zainteresované subjekty vypracovali podklady k predmetnému harmonogramu 
s tým, že na zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložený jeden homogénny materiál, 
čo si vyžaduje určitú časovú náročnosť v rámci kompletizácie jednotlivých harmonogramov 
opatrení. Na základe týchto objektívnych skutočností navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia na 27. 10. 2016. 
 

 

4.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie rozhodnutia č. 3/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania 
spojených s prerokovaním priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
Uznesenie č. 447/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh 
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou tejto pôsobnosti. 
                                                                                                            
                                                                                                               T:  29. 9. 2016 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia.  
Sekcii právnych činností bola v zmysle pravidelnej porady primátora uložená úloha zjednotiť 
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy vo veci úpravy výšky percentuálneho podielu Solidarity 
pre hlavné mesto SR Bratislavu a jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 
ako aj pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a jednotlivých mestských častí hlavného 
mesta SR Bratislavy v oblasti trov konania spojených s prejednávaním priestupku podľa 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 



 37 

Mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy boli v zmysle čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy požiadané o zaslanie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy vo veci „solidarita“ listom zo dňa 7. 3. 2016 doručeným dňa 23. 3. 2016 
– mestským častiam uplynula lehota na zaslanie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 23. 4. 2016. Mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy 
boli v zmysle čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy požiadané o zaslanie 
pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci „trovy konania  
- priestupky“ listom zo dňa 6. 4. 2016 doručeným dňa 25. 4. 2016 – mestským častiam 
uplynula lehota na zaslanie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 25. 5. 2016.  Súčasne bol návrh dodatku štatútu zverejnený na webovom sídle 
hlavného mesta SR Bratislavy a úradnej tabuli (príkaz riaditeľa 2/2012) na pripomienky 
fyzickým osobám a právnickým osobám, kde lehota uplynula 24. 5. 2016. V súčasnej dobe 
nedisponujeme pripomienkami verejnosti.  
 
Sekcia právnych činností – oddelenie legislatívno-právne  predložilo do pravidelnej porady 
primátora dňa 7. 6. 2016 materiál – vyhodnotenie a schválenie pripomienok mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy, čo vyplýva z čl. 4 ods. 10 rozhodnutia č. 6/2013 primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy o príprave, schvaľovaní a vydávaní všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných predpisov, podľa ktorého je spracovateľ povinný po zaslaní 
pripomienok mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a verejnosti o vyhodnotení 
pripomienok informovať pravidelnú poradu primátora. 
 
 Nakoľko materiál nebol zaradený do komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva v mesiaci jún 20. 6. 2016 – 
(pokračujúce zasadnutie finančnej komisie z dňa 13. 6. 2016) z dôvodu nemožnosti zaradiť 
nové body do programu tohto zasadnutia finančnej komisie a v mesiacoch júl a august 2016 
komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva nezasadala a súčasne sa nekonali zasadnutia miestnych zastupiteľstiev, sekcia 
právnych činností – oddelenie legislatívno-právne mohlo predložiť materiál na prerokovanie 
komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva až 12. 9. 2016.   

Sekcia právnych činností listom zo dňa 25. 7. 2016 požiadala primátora o predĺženie 
termínu splnenia uznesenia mestského zastupiteľstva č. 447/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2016 , 
nakoľko sekcia právnych činností mohla predložiť súhrnný materiál na najbližšie zasadnutie 
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci septembri 2016, a to v súlade s čl. 103 ods. 1 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Po prerokovaní návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v komisií finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
mestského zastupiteľstva, sekcia právnych činností – oddelenie legislatívno-právne v zmysle 
čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vypracovalo dňa 13. 9. 2016 list 
pre mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, obsahom, ktorého je žiadosť o písomné 
stanovisko k navrhovanému dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré musí 
obsahovať súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným dodatkom. Podľa čl. 103 ods. 2 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy, je lehota na zaslanie písomného stanoviska miestnych 
zastupiteľstiev jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy do 2 mesiacov 
od požiadania hlavného mesta SR Bratislavy, čiže do polovice novembra 2016.      

 
Po doručení vyjadrení mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia právnych 
činností predloží materiál na najbližšie rokovanie mestskej rady a následne na rokovanie 
mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 8. 12. 2016. 


