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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.   260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 
1.2 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
1.3 č.   565/2016 časť B zo dňa 30. 6. 2016  
1.4 č.   581/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
1.5 č.   583/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
1.6 č.   600/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
1.7 č.   602/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
1.8 č.   619/2016 bod  1 zo dňa 29. 9. 2016 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.2 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.3 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.4 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.5 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 

 
B. schvaľuje 

 
3. Určenie nového termínu splnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy:     
 
 nositeľ uznesenia číslo uznesenia zo dňa pôvodný 

a predĺžený termín 
nový termín 
splnenia uznesenia 

3.1 
 
 
 
3.2 

primátor 
 
 
 
riaditeľ MUOP-u 

955/2010 
časť D 
zo dňa 29. 4. 2010 
 
799/2009 
časť C bod 2 
zo dňa 19. 11. 2009 
402/2011 
časť B bod 2 
zo dňa 15. 12. 2011 

17. 12. 2016 
 
 
 
T: ročne k 31.12 
 
 
T: úloha trvalá 
TK: 1 x ročne 
        k 31. 12. 
 

17. 12. 2017 
 
 
 
apríl 2017 
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1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 

1.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Žitný, predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie 
a šport mestského zastupiteľstva 

Plniteľ úlohy:  Mgr. Rastislav Žitný, predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie 
a šport mestského zastupiteľstva 

 
Návrh systému delegovania zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy do orgánov školskej samosprávy 
Uznesenie č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
komisii pre mládež, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej 
samosprávy, pričom jeden kandidát môže byť delegovaný maximálne do troch školských rád.
  
    

T: trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10. 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol dňa 13. 10. 2016 prerokovaný v mestskej rade a následne v mestskom 
zastupiteľstve dňa 27. 10. 2016 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 645/2016.  

 
  
1.2 

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 
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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 27. 10. 
2016 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 639/2016. 
 
 

1.3 

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

kultúry, školstva a športu 
 
Informatívna správa o príležitosti pre tvorbu širokej stratégie rozvoja kultúry, 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu s ohľadom na možnosť kandidatúry hlavného 
mesta Bratislava na titul Creative City UNESCO a členstvo v Creative Cities Network 

Uznesenie č. 565/2016 časť B zo dňa 30. 6. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

.  
                                                               B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. smerovať činnosť správy hlavného mesta SR Bratislavy  k aktívnemu vstupu do procesu 
spracovania koncepcie kultúry a stratégie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
Bratislavy a predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na ďalšie 
rokovanie časový harmonogram a spôsob prípravy dokumentu s rozpočtom vrátane nákladov 
kalkulácii na mapovanie stavu na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
2. zároveň aby dokument obsahoval harmonogram participatívneho procesu ako aj projektový 
zámer hlavného mesta SR Bratislavy v  rámci žiadosti o NFP z centralizovanej podpory KKP 
v rámci prioritnej osi 3: "Mobilizácia kultúrneho potenciálu regiónov integrovaného 
operačného programu 2014 - 2020.  
 
                                                                                                     T: 27. 10. 2016 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.. 
Dňa 13. 10. 2016 bola informácia predložená na rokovanie mestskej rady, následne 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 10. 2016 a bolo k nej prijaté uznesenie 
č. 644/2016.  
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1.4 

Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30.6.2016 až 31.8.2016, a niektorých uznesení s termínom plnenia k 30.9. a 
31.10.2016 
Uznesenie č. 581/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
zabezpečiť spracovanie informačného materiálu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 237/2015 časť E body 1 - 4 zo dňa 24. 9. 2015 
dokumentujúceho priebeh prác s konkrétnymi úlohami, dátumami realizovania a osobami 
zapojenými do plnenia predmetného uznesenia.  
  
                                                                                                      T: 27. 10. 2016 

                                                                        
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Na základe časti B predmetného uznesenia bol vypracovaný informačný materiál o priebehu 
prác súvisiacich s plnením časti E uznesenia č. 237/2015, ktorý bol predložený na rokovanie 
pravidelnej porady primátora dňa 11. 10. 2016 a následne bol predložený na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa  27. 10. 2016 pod písm. h/. 
 
 
1.5 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy za I. polrok 2016 
Uznesenie č. 583/2016 časť B to dňa 29. 9. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
zabezpečiť spracovanie analýzy prehľadu príjmov finančných prostriedkov  z fondu EU za rok 
2016, s členením na bežné a kapitálové, ich čerpanie do 30. 9. 2016 a predpokladané 
čerpanie do konca roka 2016 na jednotlivé projekty s uvedením výšky spolufinancovania 
z finančných prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

T: 27. 10. 2016 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie pravidelnej porady primátora dňa 18. 10. 2016, 
následne na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 10. 2016 pod písm. f/. 
 
 
1.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľky úlohy:        Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                    Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností  
 
Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti 
Uznesenie č. 600/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby vyzval investora na zorganizovanie verejnej diskusie s občanmi v predmetnej veci, kde 
predstaví prepracovaný projekt „Bytový dom, Petržalka - Ovsište“. 

                                                                                          T: bez termínu 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
List primátora hlavného mesta SR Bratislavy bol investorovi odoslaný dňa 24. 10. 2016 
pod č. MAGS UES 10/2016. 

 

1.7 

Nositeľ uznesenia:     Ing. Peter Šinály, mestský kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:             Ing. Peter Šinály, mestský kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 602/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. ukladá 
 

mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy  
zaradiť do plánu kontrol aj kontrolu plnenia Operačného plánu údržby, preverenie, že 
fakturácia za letnú údržbu zodpovedá skutočne vykonaným prácam, kto kontroluje vykonané 
práce, v akom režime, kto ich preberá.  
                                                                                           T: 16. 11. 2016 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 13. 10. 2016 bolo mestským kontrolórom Ing. Petrom Šinálym odovzdané poverenie 
Ing. Márie Velickej, vedúcej predmetnej kontroly, riaditeľovi magistrátu pánovi 
Mgr. Martinovi Maruškovi.  
 
 
1.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 619/2016 bod 1 zo dňa 29. 9. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  
1. predložil na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

informáciu Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy o možnostiach 
ukončenia Nájomnej zmluvy č. 3/1997 z 02.01.1998, uzatvorenej s nájomcom HOREST, 
spol. s r.o., so sídlom Uránova2, Bratislava, IČO 35735660, ktorej predmetom je nájom 
priestorov v budove na Uránovej 2 v Bratislave, pred uplynutím dojednanej doby nájmu 
(31.12.2018.)  

                                                                                                 
                                                                                                            T: 27. 10. 2016 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Sekcia správy nehnuteľností predložila na rokovanie pravidelnej porady primátora dňa 18. 10. 
2016 informáciu o možnostiach ukončenia Nájomnej zmluvy č. 3/1997 z 2. 1. 1998, 
uzatvorenej s nájomcom HOREST, spol. s r.o., so sídlom Uránova2, Bratislava, IČO 
35735660, ktorej predmetom je nájom priestorov v budove na Uránovej 2 v Bratislave. 
Následne bola informácia predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 10. 2016 
pod písm. e/.  
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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. 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 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Súčasťou predkladaných materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva na prenájom 
a predaj nehnuteľností sú nájomné a kúpnopredajné zmluvy. 
 

 

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. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
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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 27. 10. 2016  
pod písm. c). 
 

 

2.3 

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. 
 

 

2.4 

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                                 
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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 
 
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 27. 10. 
2016 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 640/2016. 
 

 

2.5 

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 
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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, 
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, 
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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, 

 

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, 
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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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3. Určenie nového termínu splnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 

3.1 

Nositeľ uznesenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., 
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 27. 5. 2010 
 

Uznesením MsZ č. 376/2016 z 3. 2. 2016 zmena textu a termínu splnenia uznesenia: 
  
„predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
                                                                                                     

T: 17. 12. 2016" 

 

Plnenie uznesení: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia.  
Akciovú spoločnosť Incheba, a.s., bola listom zn. MAGS SNM 32869/2016-357632 oslovená 
s ponukou na kúpu predmetných pozemkov. Následne akciová spoločnosť Incheba, a.s., 
doručila dňa 14. 10. 2016 na magistrát list s informáciou, že na valnom zhromaždení 
akcionári akciovej spoločnosti Incheba, a.s., nerokovali o predaji predmetných pozemkov.  
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme predĺženie plnenia predmetného 
uznesenia na 17. 12. 2017. 

 

 

3.2 

Nositeľ uznesenia: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Návrh zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 799/2009 časť C bod 2 zo dňa 19. 11. 2009 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
2. riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
   zabezpečiť priebežnú aktualizáciu zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR  
  Bratislavy. 

 
T: úloha trvalá 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 

 
 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
2.  Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného 

mesta SR Bratislavy. 
 
T: ročne k 31. 12. 

 

Plnenie uznesení: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesení.  
Pôvodný zámer aktualizácie zoznamu pamätihodností na rok 2016 predpokladal 
so spracovaním výtvarne hodnotných náhrobkov z bratislavských okrajových cintorínov 
(mimo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto). Tento zámer sme modifikovali s ohľadom 
na súčasné aktivity súvisiace s Ondrejským  cintorínom a cintorínom na Kozej bráne. Preto 
v súčasnosti prebieha pasportizácia výtvarne hodnotných náhrobkov na Ondrejskom 
 cintoríne, cintoríne, na Kozej bráne a Podhradskom cintoríne, ktoré sú najstaršími 
zachovanými pohrebiskami v hlavnom meste SR Bratislave. Po skončení pasportu bude 
nasledovať vytvorenie evidenčných listov jednotlivých náhrobkov.  
Materiál bude skompletizovaný v marci 2017. Na základe tejto skutočnosti navrhujeme 
predloženie predmetnej aktualizácie na aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva.   
 
 


