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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.  165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
1.2 č.  912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
1.3 č.        1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
1.4 č.    64/2011 časť A bod 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
1.5       č.          943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
1.6 č.        1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
1.7       č.        1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
1.8       č.        1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
1.9 č.  307/2015 zo dňa 19. 11. 2015 
1.10 č.          392/2016 časť B zo dňa 4. 2. 2016 
1.11 č.  488/2016 časť C bod 1 zo dňa 26. 5. 2016 
1.12 č.  517/2016 zo dňa 26. 5. 2016 
1.13 č.  520/2016 časť B zo dňa 29. 6. 2016 
1.14 č.  525/2016 časť C zo dňa 29. 6. 2016 
1.15     č.  582/2016 bod 2 zo dňa 29. 9. 2016     
1.16     č.          586/2016 časť B bod 3 zo dňa 29. 9. 2016 
 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.  646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
2.2       č.            43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
2.3       č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.4       č.          924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012   
2.5       č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.6       č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.7       č.        1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.8       č. 135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.9       č.          519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
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3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
3.1      č.          398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
3.2      č. 586/2016 časť B bod 1 zo dňa 29. 9. 2016 
3.3      č. 614/2016 časť B zo dňa 29. 9. 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  primátor                 398/2004                 T: trvalý                             31. 12. 2016 
                                     časť C bod 2            TK: 30. 9. 
                                     zo dňa 27. 5. 2004 
4.2  primátor                 586/2016                 27. 10. 2016                       8. 12. 2016 
                                     časť B bod 1  
                                     zo dňa 29. 9. 2016 
4.3  primátor                611/2016                  16. 11. 2016                        kontrola štvrťročne 
                                    časť B                                                                   počnúc 1. 11. 2016 
                                    zo dňa 29. 9. 2016 
4.4  primátor               614/2016                    27. 10. 2016                       8. 12. 2016 
                                    časť B 
                                    zo dňa 29. 9. 2016 
              

 
5. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
5.1     č.      477/2016 časť B bod 2 zo dňa  28. 4. 2016 
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1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 

1.1 

Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií  
                                   zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  oddelenie verejného obstarávania 
 
Rôzne - návrh na predkladanie výsledkov obchodných verejných súťaží a verejných 
súťaží 
Uznesenie č. 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

ukladá 
 

riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy medzi 
informačné materiály Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných 
súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: polročne 
TK: 31. 3. a 30. 9. 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva  dňa 27. 10. 2016 
medzi informačnými materiálmi. 
  
 
1.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľnosti                             
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia 
s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, 
pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Uznesenie č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení 

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009. 
 

T: polročne k 30. 9. a 31. 3. 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 
pod písmenom h). 
 
 
1.3 

Nositeľ uznesenia: MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
                                    
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 
Uznesenie č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú 

správu o realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020. 

 
T: 1x ročne k 15. 9. 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 
a pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 

 
1.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Rôzne: Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských 
zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta 
Uznesenie č. 64/2011 časť A bod 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy zmenu stanov, zmenu spoločenskej zmluvy alebo zmenu zakladateľskej 
listiny akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnostiach s 
majoritnou účasťou mesta. 

         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 
 

2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná 
doprava, a.s., prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy materiály, 
ktoré valné zhromaždenie schvaľuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, 
stanov akciovej spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy spoločnosti s 
ručením obmedzeným a v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou majetkovou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením. 

 
         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiály o jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou hlavného mesta 
SR Bratislavy predložené mestskému zastupiteľstvu za obdobie od 15. 9. 2015 do 29. 9. 2016: 
Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii  
Halbart - Slovakia, a.s 
KSP, s.r.o  
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.  
Dopravný podnik Bratislava, a.s.  
METRO Bratislava, a.s.  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.        
Národné tenisové centrum, a.s.  
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.  
Incheba, a.s.  
 
 

1.5 

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 
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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 je splnené. 
Správa dozornej rady občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica za rok 2015 a 1. polrok 
2016 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 10. 2016 medzi 
informačnými materiálmi. 
 

 

1.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu                                        
                                    
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  

T: každé zasadnutie   
    MsZ 
 

Uznesením MsZ č. 405/2016 v časti B bod 4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016 bol schválený 
nový termín predkladania materiálu k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského 
zastupiteľstva, a to polročne, počnúc 31. 3. 2016. 
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Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 606/2016. 
 
 

1.7 

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 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 29. 9. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 604/2016. 
 
 
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 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  
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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 29. 9. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 605/2016. 
 
 
1.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku            
pod stavbou, parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom 
v Bratislava 
Uznesenie č. 307/2015 zo dňa 19. 11. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
rokovať s občianskym združením Šanca pre nechcených, so sídlom Jadranská 34, Bratislava, 
IČO 30856515, o možnosti ukončiť Zmluvu o nájme č. 078301811300, uzatvorenú dňa  30. 5. 
2013. 
          
                                                                                                    T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Ukončenie zmluvy o nájme s predmetným subjektom bolo datované ku dňu 29.  2.  2016 
a objekt je už odovzdaný prenajímateľovi. 
Dohoda je zverejnená na webovom sídle : 
http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=39327&p1=153
31 
 
 

1.10 

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 VZN, ktorým sa zruší VZN č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na 
území hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 392/2016 časť B zo dňa 4. 2. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo o prerokovaní materiálu  
 

B. žiada  
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy najneskôr do 30. 9. 
2016 predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia o používaní zábavnej pyrotechniky 
na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                                          T:  30.  9. 2016 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný návrh všeobecne záväzného nariadenia o používaní zábavnej pyrotechniky 
na území hlavného mesta SR Bratislavy bol predložený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 603/2016. 
 
 
1.11 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 4. 2016 
Uznesenie č. 488/2016 časť C bod 1 zo dňa 26. 5. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

1. Ing. Petra Šinályho, mestského kontrolóra  
o spracovanie prehľadu  plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR 
Bratislavy v tomto volebnom období. 

 
T: 29. 9. 2016 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Prehľad  plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR Bratislavy v tomto 
volebnom období bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 602/2016. 
 

 

1.12 

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 
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Rôzne 
Uznesenie č. 517/2016 zo dňa 26. 5. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby sa pokúsil z pozície majoritného akcionára osloviť predstavenstvo BVS, a.s., a vyzvať ho, 
aby sa urýchlene ešte raz pokúsilo rokovať so starostami piatich rakúskych prihraničných 
obcí o predĺženie zmluvy na odber odpadovej vody z týchto prihraničných obcí.  
 
                                                                                                T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Obchodná spoločnosť BVS, a. s., má priamy zmluvný vzťah s  obcami Kittsee  a Wolfsthal.  
Pod zmluvou s obcou  Kittsee sú ešte napojené obce Pama a Edelstal. Pod zmluvou 
s Wolfsthal sú ešte napojená obec Berg. Celkovo sa jedná o 5 rakúskych obcí s produkciou 
cca 2 mil. m3 (2015) odpadových vôd, ktoré  sú spracovávané v ČOV Petržalka. Od apríla 
2016 prebehli viaceré rokovania so zástupcami obcí Kittsee (starostkou p. Dr. Gabriele 
Nabinger) a Wolfsthal (starosta Gerhard Schodinger). 
         S Kittsee (približne 4/5 objemu obchodu s rakúskymi obcami) prebieha komunikácia 
priebežne, od apríla 2016 sa absolvovalo niekoľko rokovaní. Bolo odovzdané memorandum 
o spolupráci a aj predložená cenová ponuka zo strany obchodnej spoločnosti, BVS, a.s., ktorá 
je v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 204/2015 (mestské zastupiteľstvo po 
prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby ako zástupca 
majoritného akcionára Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., zaviazal predstavenstvo 
spoločnosti rokovať s rakúskymi obcami tak, že výsledný poplatok za odvádzanie 
odpadových vôd bude totožný s cenami pre klientov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s., na území Bratislavského kraja). Zástupcovia Kittsee navrhujú uzatvorenie prechodnej 
zmluvy, aby mali čas zrealizovať svoje riešenia. Predmetné rokovania nie sú ešte dokončené. 
         S Wolfsthal (približne 1/5 objemu obchodu s rakúskymi obcami) sme mali jedno 
stretnutie (22. 7. 2016 vo Wolfsthal) so starostom pánom Gerhardom Schodingerom, kde nám 
odprezentoval ich aktuálnu situáciu.  Pre nich nie je akceptovateľná cena, za ktorú poskytuje 
BVS, a. s., svoje služby občanom Bratislavského kraja a po ukončení zmluvy medzi 
obchodnou spoločnosťou BVS, a.s., a obcou Wolfsthal nedôjde z ich strany k jej predlženiu. 
Majú zámer si vybudovať vlastné riešenie, nezávislé od obchodnej spoločnosti BVS, a.s.  
 
 
1.13 

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 
 

Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov - Astronomická, parc. 
č. 1222/3, MsČ Bratislava-Ružinov 
Uznesenie č. 520/2016 časť B zo dňa 29. 6. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                    B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby požiadal starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby overil navrhované funkčné 
využitie pozemku v rámci pokračovania na obstarávaní Územného plánu zóny Ostredky. 

                                                                                                

                                                                                                      T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov bol zaslaný primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy list, a to dňa 21. 9. 2016 pod č. 360657/2016. 
 

 

1.14 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015 
a hodnotiaca správa za rok 2015 
Uznesenie č. 525/2016 časť C zo dňa 29. 6. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                        C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií zriadených Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavou a hlavným mestom SR Bratislavou založených 
spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015.  

                          
                               T: 30. 9. 2016 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavou a hlavným mestom SR Bratislavou s rozpočtom hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2015 bolo vykonané v termíne dňa 22. 9. 2016. 
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1.15 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                    (Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností  
                                    Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií) 
 
Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu VZN o miestnom poplatku 
Uznesenie č. 582/2016 bod 2 zo dňa 29. 9. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. o ustanovenie pracovnej skupiny pre prípravu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1. januára 2017 
v zložení - zástupcovia všetkých poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy: Oliver Kríž (Klub nezávislých poslancov), Branislav Kaliský 
(Otvorený klub), Ignác Kolek (Bratislavský klub), Martin Borguľa (Klub pre Bratislavu), 
Soňa Svoreňová (Bratislava Inak), Ján Buocik (MOST -HÍD), Lucia Štasselová 
(nezaradená poslankyňa), primátor hlavného mesta SR Bratislavy a zástupca 
Regionálneho združenia starostov bratislavských mestských častí, starostu mestskej časti 
Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa.                                                                              
                                     

        T: ihneď  
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Pracovná skupina na prípravu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o miestnom poplatku je vytvorená s určením jednotlivých členov, čo bolo schválené 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016. Pracovná skupina zasadne na základe 
určených termínov vedením hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
1.16 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. G. Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
podchodu Trnavské mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy 
Uznesenie č. 586/2016 časť B bod 3 zo dňa 29. 9. 2016 
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Mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
3. pri riešení podchodu spolupracovať s mestskými časťami Bratislava-Nové Mesto 

a Bratislava-Ružinov.                                                                                            
                                                                                               T: 27. 10. 2016  
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Listom č. MAGS OSK 55874/2016-375738 zo dňa 13. 10. 2016, boli oslovené v predmetnej 
veci mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy - Bratislava-Ružinov a Bratislava-Nové 
Mesto. 
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2. Priebežne plnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

2.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  
Bratislavy na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  
hlavného  mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: k 30. 9. 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva je predkladaná písomná informácia o stave 
rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy, a to vždy pod písm. b). 
 
 

2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Opatrenie na zlepšenie príjmov do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pri predkladaní návrhov na predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať vždy 
do návrhu uznesenia povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu celú naraz do 20 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej ceny, 
uznesenie stratí platnosť. 
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Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 

TK: štvrťročne 
 
Uznesením č. 99/2003 bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 takto: 
 
Pôvodný text: 
"do 20 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej 
ceny, uznesenie stratí platnosť. Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy." 
 
sa nahrádza novým textom: 
 
"do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Odlišný spôsob platenia kúpnej ceny musí byť vždy 
schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy súčasne s návrhom na 
predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy, alebo s iným návrhom zdôvodňujúcim zmenu 
podmienok platenia kúpnej ceny.". 
 
Zmena kontrolného termínu plnenia uznesením č. 502/2004 časť B bod 2 zo dňa 28. 10. 
2004 na TK: 1x ročne k 30. 9. 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Podmienka úhrady kúpnej zmluvy do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy je vždy súčasťou 
uznesení.  Výnimky sa uvádzajú len v odôvodnených prípadoch.  
 
 
2.3 

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

2.4 

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 29. 9. 2016 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 607/2016. 
 
 
2.5 

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 
 
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 
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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 29. 9. 2016  
pod písm. e). 
 
 
2.6 

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. 
 

 

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 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
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. 
 

Uznesením č.  299/2015 časť B bod 3 podbod 3.1 zmena kontrolného termínu 
na mesačný interval od 1. 12. 2015 s tým, že informačný materiál bude predkladaný 
na každé zasadnutie MsZ. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 611/2016. 
 
 
2.8 

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 
                                    oddelenie 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, 
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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, 
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, 
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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, 

 

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. 
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2.9 

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. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
 

Mestské zastupiteľstvo 

                                                                          žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
   

T: každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 
pod písm. k). 
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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 
Plnitelia úlohy:    Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                     životného prostredia a stavebných činností 
                                     Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                     v Bratislave, n. o. 
 
Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou 

schválenú výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o. 

 
T: trvalý  
TK: 30. 9. 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. 
Dňa 23. 3. 2016 sa konalo zasadnutie Správnej rady SRBB, n.o., s hlasovaním per rollam, 
na ktorom bol podaný návrh zrušiť uvedenú organizáciu.  

Dňa 30. 5. 2016 bol Sekciou správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností 
odoslaný list na SRBB, n.o., kde okrem iného bola vyžiadaná aj informácia o ďalšom postupe 
v projektoch v prípade zániku organizácie SRBB, n.o. 

Týka sa to projektov: 

� na ulici Žitavská ulica, v mestskej časti Vrakuňa 
� v lokalite Matador, v mestskej časti Petržalka 
� v lokalite Na Pasekách, v mestskej časti Rača 

Na Sekcii správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností evidujeme 
odpoveď zo strany SRBB, n.o., ktorá zahŕňa nasledovné informácie: 

� na ulici Žitavská ulica, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – „SRBB, n.o., podala dňa 8. 
2. 2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia na Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa. Územné konanie o umiestnení stavby bolo dňom podania začaté. 
Aktuálne konanie ešte nie je ukončené“ 

� v lokalite Matador v mestkej časti Bratislava-Petržalka – „projekt je zastavený“ 
� v lokalite Na Pasekách, v mestskej časti Bratislava-Rača - „listom zo dňa 5. 4. 2016 

mestká časť Bratislava-Rača konanie o umiestnení stavby zastavilo“,  
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Ich odpoveď však neobsahuje informáciu o ďalšom postupe v projektoch v prípade zániku 
SRBB, n.o. 

 
V zmysle záverov porady vedenia hlavného mesta SR Bratislavy bol pán 1. námestník 
Ing. Milan Černý poverený v súčinnosti s magistrátom viesť rokovania so SRBB, n.o.  
 
Počas júna 2016 prebiehala komunikácia zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy a SRBB, 
n.o., ohľadom možností prevzatia majetku SRBB, n.o., hlavným mestom SR Bratislavou , 
kedy SRBB, n.o., bolo požiadané o zaslanie inventarizačného súpisu majetku. Súpis majetku 
bol hlavnému mestu SR Bratislave doručený a v súčasnosti prebieha príprava právnych 
dokumentov. 
 
Na ostatnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 27. 6. 2016 boli zadefinované otvorené otázky 
vo vzťahu k SRBB, n.o., a najmä bola zo strany hlavného mesta SR Bratislavy vznesená 
požiadavka na dodanie kompletnej dokumentácie spojenej s chodom spoločnosti SRBB, n.o., 
ako aj s agendou, ktorú mala na starosti. Táto dokumentácia má byť po verifikovaní správnou 
radou SRBB, n.o., doručená hlavnému mestu SR Bratislave, 1. námestníkovi primátora 
pánovi Ing. Milanovi Černému. 
 
SRBB, n.o., bola 27. 6. 2016, 5. 8. 2016 ako aj 16. 9. 2016 požiadaná zo strany hlavného 
mesta SR Bratislavy o doručenie stanoviska k prevodu majetku od ČSOB, a.s., ako 
spoločnosti s 10%-ným podielom v SRBB, n.o.  
Stanovisko nebolo do dnešného dňa predložené. 
  
SRBB, n.o., bola 12. 10. 2016 požiadaná zo strany hlavného mesta SR Bratislavy o doručenie 
stanoviska k plneniu uznesenia č. 398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004, a to aby SRBB, 
n.o., „predkladložila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou 
schválenú výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, 
n. o. 
Stanovisko nebolo do dnešného dňa predložené. 
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. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií 
   Ing. G. Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
podchodu Trnavské mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy 
Uznesenie č. 586/2016 časť B bod 1 zo dňa 29. 9. 2016 
 
Mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v spolupráci s investorom pripravil a predložil na schválenie sumu 
a navrhovanú zmenu rozpočtu na rok 2016 - 2017 na rekonštrukciu všetkých 
eskalátorov, resp. výťahov v podchode na Trnavskom mýte. 

 
                                                                                         T: 27. 10. 2016  

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. 
Navrhujeme zapracovať potrebné finančné prostriedky až do rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2017. Neodporúčame zapracovať do zmien rozpočtu na rok 2016, lebo 
do konca roka 2016 nie je reálne obstarať, dodať a zrealizovať rekonštrukciu eskalátorov. 
Následne by zostali na tento účel voľné finančné zdroje, ktoré by sa však vysporiadali až 
pri záverečnom účte za rok 2016, čo bude najskôr v máji 2017. 
Na základe požiadaviek sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných 
činností na rozpočet 2017, bolo do návrhu rozpočtu na rok 2017 zapracované požadované 
plnenie. 
       V bode 4 v podbode 4.2 je uvedený návrh nového termínu na splnenie predmetného   
uznesenia. 
 
 

3.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. G. Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
                                   Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 

Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 
v oblasti odpadového hospodárstva 
Uznesenie č. 614/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva dodatok Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou tejto pôsobnosti. 
 
                                                                                          T: 27. 10. 2016 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. 
Mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy boli oslovené listom pána primátora, v ktorom 
ich požiadal o písomné stanovisko miestnych zastupiteľstiev k návrhu dodatku Štatútu 
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hlavného mesta SR Bratislavy. Lehota na doručenie stanovísk je 2 mesiace od požiadania, 
v zmysle doteraz platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy čl. 103 ods. 2. Po doručení 
stanovísk bude materiál preložený na rokovanie mestskej rady a následne na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
V bode 4 v podbode 4.4 je uvedený návrh nového termínu na splnenie predmetného   
uznesenia. 
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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 
Plnitelia úlohy:    Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                     životného prostredia a stavebných činností 
                                     Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                     v Bratislave, n. o. 
 
Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou 

schválenú výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o. 

 
T: trvalý  
TK: 30. 9. 
 

Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
Dňa 23. 3. 2016 sa konalo zasadnutie Správnej rady SRBB, n.o., s hlasovaním per rollam, 
na ktorom bol podaný návrh zrušiť uvedenú organizáciu.  

Dňa 30. 5. 2016 bol Sekciou správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností 
odoslaný list na SRBB, n.o., kde okrem iného bola vyžiadaná aj informácia o ďalšom postupe 
v projektoch v prípade zániku organizácie SRBB, n.o. 

Týka sa to projektov: 

� na ulici Žitavská ulica, v mestskej časti Vrakuňa 
� v lokalite Matador, v mestskej časti Petržalka 
� v lokalite Na Pasekách, v mestskej časti Rača 

Na Sekcii správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností evidujeme 
odpoveď zo strany SRBB, n.o., ktorá zahŕňa nasledovné informácie: 

� na ulici Žitavská ulica, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – „SRBB, n.o., podala dňa 
8. 2. 2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia na Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa. Územné konanie o umiestnení stavby bolo dňom podania začaté. 
Aktuálne konanie ešte nie je ukončené“ 

� v lokalite Matador v mestskej časti Bratislava-Petržalka – „projekt je zastavený“ 
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� v lokalite Na Pasekách, v mestskej časti Bratislava-Rača - „listom zo dňa 5. 4. 2016 
mestská časť Bratislava-Rača konanie o umiestnení stavby zastavilo“,  

 
Ich odpoveď však neobsahuje informáciu o ďalšom postupe v projektoch v prípade zániku 
SRBB, n.o. 

 
V zmysle záverov porady vedenia hlavného mesta SR Bratislavy bol pán 1. námestník 
Ing. Milan Černý poverený v súčinnosti s magistrátom viesť rokovania so SRBB, n.o.  
 
Počas júna 2016 prebiehala komunikácia zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy a SRBB, 
n.o., ohľadom možností prevzatia majetku SRBB, n.o., hlavným mestom SR Bratislavou , 
kedy SRBB, n.o., bolo požiadané o zaslanie inventarizačného súpisu majetku. Súpis majetku 
bol hlavnému mestu SR Bratislave doručený a v súčasnosti prebieha príprava právnych 
dokumentov. 
 
Na ostatnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 27. 6. 2016 boli zadefinované otvorené otázky 
vo vzťahu k SRBB, n.o., a najmä bola zo strany hlavného mesta SR Bratislavy vznesená 
požiadavka na dodanie kompletnej dokumentácie spojenej s chodom spoločnosti SRBB, n.o., 
ako aj s agendou, ktorú mala na starosti. Táto dokumentácia má byť po verifikovaní správnou 
radou SRBB, n.o., doručená hlavnému mestu SR Bratislave, 1. námestníkovi primátora 
pánovi Ing. Milanovi Černému. 
 
SRBB, n.o., bola 27. 6. 2016, 5. 8. 2016 ako aj 16. 9. 2016 požiadaná zo strany hlavného 
mesta SR Bratislavy o doručenie stanoviska k prevodu majetku od ČSOB, a.s., ako 
spoločnosti s 10%-ným podielom v SRBB, n.o.  
Stanovisko nebolo do dnešného dňa predložené. 
  
SRBB, n.o., bola 12. 10. 2016 požiadaná zo strany hlavného mesta SR Bratislavy o doručenie 
stanoviska k plneniu uznesenia č. 398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004, a to aby SRBB, 
n.o., „predložila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou 
schválenú výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, 
n. o.“ 
Stanovisko nebolo do dnešného dňa predložené. 
Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame o určenie nového termínu splnenia 
uznesenia na 31. 12. 2016. 
 
 

4.2 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií 
   Ing. G. Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
podchodu Trnavské mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy 
Uznesenie č. 586/2016 časť B bod 1 zo dňa 29. 9. 2016 
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Mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

1. aby do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v spolupráci s investorom pripravil a predložil na schválenie sumu a navrhovanú zmenu 
rozpočtu na rok 2016 - 2017 na rekonštrukciu všetkých eskalátorov, resp. výťahov v 
podchode na Trnavskom mýte. 

 
                                                                                         T: 27. 10. 2016  

                                                                                           

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
Navrhujeme zapracovať potrebné finančné prostriedky až do rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2017. Neodporúčame zapracovať do zmien rozpočtu na rok 2016, lebo 
do konca roka 2016 nie je reálne obstarať, dodať a zrealizovať rekonštrukciu eskalátorov. 
Následne by zostali na tento účel voľné finančné zdroje, ktoré by sa však vysporiadali až 
pri záverečnom účte za rok 2016, čo by bolo najskôr v máji 2017. 
Na základe požiadaviek sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných 
činností na rozpočet 2017, bolo do návrhu rozpočtu na rok 2017 zapracované požadované 
plnenie. 
Na základe vyššie uvedených dôvodov žiadame o nový termín splnenia predmetného 
uznesenia na 8. 12. 2016. 
 
 
4.3 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. G. Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
                                    
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. 
Uznesenie č. 611/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predstavil projekt výstavby náhradných nájomných bytov, bytových domov a iných 
objektov dotknutých takouto výstavbou (t. z. v okolí 200 m od miesta budúceho staveniska), 
aby prerokoval túto výstavbu na domových schôdzach dotknutých bytových domov, a aby o 
výsledku týchto rokovaní písomne informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na jeho zasadnutí.  
 
                                                                                                 T: 16. 11. 2016 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
Mamateyova ul., mestská časť Bratislava-Petržalka – obstaraná objemová štúdia, hlavné 
mesto SR Bratislava nemá projektovú dokumentáciu. Projektová dokumentácia je súčasťou 
verejného obstarávania na zhotoviteľa – systém naprojektuj a postav, t. z. hlavné mesto SR 
Bratislava môže predstaviť projekt až po jeho obstaraní. 
Haanova ul., mestská časť Bratislava-Petržalka - obstaraná objemová štúdia, hlavné mesto 
SR Bratislava nemá projektovú dokumentáciu. Projektová dokumentácia je súčasťou 
verejného obstarávania na zhotoviteľa – systém naprojektuj a postav, t. z. hlavné mesto SR 
Bratislava môže predstaviť projekt až po jeho obstaraní. 
Na základe týchto skutočností navrhujeme nový termín plnenia predmetného uznesenia - 
kontrola štvrťročne počnúc 1. 11. 2016. 
 

 

4.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. G. Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
                                   Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 

Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 
v oblasti odpadového hospodárstva 
Uznesenie č. 614/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva dodatok Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou tejto pôsobnosti. 
 
                                                                                          T: 27. 10. 2016 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
Mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy boli oslovené listom pána primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy pod číslom - MAG: 361478/2016 MAGS OZP: 54189/2016 zo dňa 3. 10. 
2016, v ktorom ich požiadal o písomné stanovisko miestnych zastupiteľstiev k návrhu 
dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Lehota na doručenie stanovísk je 2 mesiace 
od požiadania, v zmysle doteraz platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy čl. 103 ods. 
2. Po doručení stanovísk bude materiál preložený na rokovanie mestskej rady a následne 
na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Na základe týchto skutočností žiadame o určenie nového termínu na splnenie predmetného 
uznesenia na 8. 12. 2016. 
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5. Návrh na zrušenie uznesenia 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

5.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy  
 
Petícia za uľahčenie dopravy seniorom v Bratislavskej integrovanej doprave 
Uznesenie č. 477/2016 časť B bod 2 zo dňa  28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby do 31. októbra 2016 inicioval legislatívne riešenie, ktoré umožní využiť občiansky 

preukaz ako cestovný lístok v prípade bezplatnej prepravy seniorov nad 70 rokov alebo 
umožní pridať do občianskeho preukazu funkcie SeniorPasu. 

 
                                                                                                            T: 31. 10. 2016  
 
Návrh na zrušenie uznesenia: 
Vzhľadom na to, že súčasná legislatíva neumožňuje prepravovať cestujúcich na občiansky 
preukaz, ale vyžaduje vydanie cestovného lístka, či už v papierovej alebo v elektronickej 
podobe, oslovili sme v tomto smere Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, ktoré sa k žiadosti hlavného mesta SR Bratislavy o zmenu legislatívnych podmienok 
doposiaľ, ani po urgenciách, nevyjadrilo. Je možné predpokladať z ich postoja negatívne 
stanovisko k zmene legislatívy. K otázke nahrávania cestovného lístka do čipu občianskeho 
preukazu uvádzame dôvody zo stanoviska Ministerstva vnútra SR o nevhodnosti využívania 
občianskeho preukazu na nahrávanie SeniorPasu. V liste informujú o problematike využitia 
čipu občianskeho preukazu na pridanie Senior Pasu, nakoľko údaje a aplikácie na čipe sú 
chránené bezpečnostnými mechanizmami. Pre využitie služby musí občan zadať svoj 
bezpečnostný osobný kód, čo je v prostredí MHD ťažko realizovateľné. Taktiež uvádzajú 
fakt, že sa nachádza v obehu niekoľko desiatok tisíc starých typov občianskych preukazov bez 
čipu, vydaných bez obmedzenia platnosti a občanom nevyplýva žiadna povinnosť si ich 
vymeniť. Z občianskych preukazov s elektronickým čipom je len okolo 300 000 aktivovaných 
na využívanie v elektronickom prostredí.  
Ako ďalší problém uvádzajú, že predplatné cestovné lístky sú vydávané len na bezkontaktnú 
čipovú kartu, ktorou v súčasnej dobe občiansky preukaz nie je. Zápis akýchkoľvek údajov 
alebo aplikácii na čip občianskeho preukazu externými subjektmi by bol možný len 
so súhlasom Ministerstva vnútra SR po splnení prísnych bezpečnostných kritérií.  
Na účely využitia občianskeho preukazu ako predplatného cestového lístka by bolo možné 
využitie MRZ zóny (strojovo čitateľná zóna) na občianskom preukaze, to by však znamenalo 
vybaviť prostriedky MHD - označovače lístkov, čítačkou MRZ zóny, čo by bolo veľmi 
finančne náročné. Vzhľadom na investície, ktoré boli vynaložené na obstaranie nových 
označovačov v súvislosti s rozšírením IDS BK o elektronické cestovné lístky, toto riešenie 
neodporúčame.  
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť. 


