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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.  1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
1.2 č.  1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013  
1.3 č.  1688/2014 časť B bod 2 zo dňa 25. 9. 2014 
1.4 č.    396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016 
1.5 č.    406/2016 časť C zo dňa 31. 3. 2016  
1.6 č.    447/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2014 
1.7 č.   598/2016 časť A bod 1 zo dňa 29. 9. 2016 
1.8 č.   602/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
1.9 č.   609/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
1.10 č.   626/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016 
1.11 č.   640/2016 časť B bod 2 zo dňa 27. 10. 2016 
1.12 č.   651/2016 zo dňa 27. 10. 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.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2016 
2.3 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.4 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.5 č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
2.6 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.7 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.8 č.   485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
2.9 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 
2.10 č.   624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
 

 
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

3.1 č.     611/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
3.2 č.     676/2016 zo dňa 16. 11. 2016 
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B. schvaľuje 
 

4. Určenie nového termínu splnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
Bratislavy:    

  
4.1 nositeľ uznesenia 

 
 
primátor 

číslo uznesenia zo dňa 
 
 
č. 611/2016 
časť B 
zo dňa 29. 9. 2016 

pôvodný 
a predĺžený termín 
 
16. 11.2016 
predĺžený termín: 
30. 11. 2016 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 
31. 12. 2016 
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1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 

1.1 

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 16. 11. 
2016 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 664/2016. 
 

 

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 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 
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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 16. 11. 
2016 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 665/2016. 
 
 
 

1.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  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 bod  2 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu a mestskú časť Bratislava-Karlova Ves 
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 

 
Uznesením č. 458/2016 časť B bod 3 pod bod 3.2 zo dňa 28. 4. 2016 zmena kontrolného 
termínu – trojmesačné intervaly počnúc od 1. 4. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Ukončenie celého administratívneho a finančného procesu sa zrealizovalo zaslaním žiadosti 
o refundáciu a záverečného vyhodnotenia na Enviromentálny fond dňa 28. 11. 2016, pod 
č. MAG 403100/2016.  
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1.4 

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

kultúry, školstva a športu 
                                     Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                     životného prostredia a stavebných činností 
 
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 2 zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

2. každoročne pred schvaľovaním rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na nasledujúci 
rok zorganizovať verejné vypočutie riaditeľov mestských rozpočtových 
a príspevkových organizácií vo vzťahu k napĺňaniu nimi predložených koncepcií 
rozvoja. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Verejné vypočutie riaditeľov mestských rozpočtových a príspevkových organizácií vo vzťahu 
k napĺňaniu nimi predložených koncepcií rozvoja sa koná dňa 29. 11. 2016 o 14.00 h 
v objekte Archy na Uršulínskej ulici. 
 

                                                                    
1.5 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
                                     
Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová 
časť – zhrnutie, Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 406/2016 časť C zo dňa 31. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o predloženie aktualizovaného Generelu dopravy o pripomienky mestských častí hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

 
                              T: 1. 6. 2016      
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Uznesením MsZ č. 559/2016 časť B zo dňa 30. 6. 2016 zmena termínu – vždy polročne 
počnúc 1. 7. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol preložený do PPP dňa 8. 11. 2016. 
Dňa 24. 11. 2016 sa predkladá na rokovanie mestskej rady a následne na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016. 
 
  

 

1.6 

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 
 

V informácii o plnení uznesení  - zasadnutie MsZ dňa 29. 9. 2016 - bolo vykázané toto 
uznesenie ako nesplnené s predĺžením termínu splnenia uznesenia na 8. 12. 2016. 
K predmetnej informácii o plnení uznesení nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena čl. 91 ods. 
1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89 bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 24. 11. 2016 
a následne sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016. 
 
 

1.7 

Nositeľ uznesenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
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Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 598/2016 časť A bod 1 zo dňa 29. 9. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

A. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
1.    upravil znenie § 2 Zásad vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta 

SR Bratislavy tak, aby už pri zaevidovaní petície v podateľni Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy bol prítomný aj zástupca útvaru vybavovania sťažností a petícií Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom podávateľovi petície potvrdiť, aký počet petičných 
hárkov bol odovzdaný, a aký počet podpisov pod petíciou sa nachádza na odovzdaných 
petičných hárkoch, a aby takúto úpravu uvedených Zásad vybavovania petícií v 
podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy predložil na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
                                                                                                                          T: 27. 10. 2016 
 
Uznesenie nebolo podpísané primátorom hlavného mesta SR Bratislavy a poslanci 
prelomili veto primátora hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní mestského 
zastupiteľstva dňa 27. 10. 2016.  
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie pravidelnej porady primátora dňa 15. 11. 2016, 
následne bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 24. 11. 2016 a dňa 8. 12. 2016 
na rokovanie mestského zastupiteľstva.  
 
 
1.8 

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. 
Predmetná správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 16. 11. 2016 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 663/2016. 
 

 

1.9 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností  
                                    
Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
rozšírením predmetu činnosti 
Uznesenie č. 609/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
pripraviť zmeny stanov spoločnosti tak, aby bolo možné meniť stanovy spoločnosti BVS, a.s., 
iba za účasti nadpolovičnej väčšiny držiteľov akcií.  
 
                                                                                                       T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 11. 2016 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 653/2016. 
 
 

1.10 

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 odstraňovaní nelegálnych reklamných a informačných zariadení v 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava 
Uznesenie č. 626/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
urýchlene zabezpečiť cez nové zmeny a doplnky ÚP hlavného mesta SR Bratislavy obmedzenie 
veľkých reklamných zariadení a stavieb - billboardov a bigboardov na území hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
                                                                                                                         T: 10. 11. 2016  
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná úloha bola zaradená ako podnet do nových zmien a doplnkov ÚP hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
 
 

1.11 

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 
                                   Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
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. 640/2016 časť B bod 2 zo dňa 27. 10. 2016 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť analýzu výpočtu nákladov v sume 3 000 000,00 Eur, ktoré budú zapracované do 

návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017. Budú použité pre 580 
žiadateľov ako doplatok na regulovanie nájomného. Analýzu žiadame predložiť na 
najbližšie zasadnutie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
                                                                                                                   T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta mestského zastupiteľstva dňa 21. 11. 2016 a následne sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016. 
 
 

 

1.12 

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. 651/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
zaradiť materiál urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy 
na najbližšie rokovanie komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisie dopravy 
a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
                                                                                  T: najbližšie zasadnutia predmetných 

komisií MsZ 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol zaradený na rokovanie komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva dňa 14. 11. 2016 ako bod č. 2 
a na rokovanie komisie dopravy a informačných systémov mestského zastupiteľstva dňa 28. 
11. 2016 ako bod č. 4. 
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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: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bilako, 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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 11. 
2016 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 667/2016. 
 

 

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. 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 
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 16. 11. 2016  
pod písm. c). 
 

 

2.4 

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 
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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. 
 

 

2.5 

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 body 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 č. 458/2016 v časti B bod 3 podbod 3.1 určenie periodicity hláseniek o plnení 
je v štvrťročných intervaloch počnúc od 1. 4. 2016. 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Aktuálne prebieha pripomienkové konanie analýzy finančných nákladov zimnej a letnej 
údržby vlastným komunálnym podnikom alebo obchodnou spoločnosťou vypracovanej 
spoločnosťou Grant Thornton Advisory s.r.o. Po spripomienkovaní predmetnej analýzy 
kanceláriou riaditeľa magistrátu, sekciou správy komunikácií, životného prostredia 
a stavebných činností, sekciou financií, bude analýza predložená vedeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy a následne na zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 
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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      
                            
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 16. 11. 
2016 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 668/2016. 
 

 

2.7 

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. 
 
 
 

2.8 

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 
                                    
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 
uznesenia, a to štvrťročne počnúc 1. 7. 2016. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Križovatka Smolenická/Šintavská - zrealizované 
Šintavská - zrealizované 
Lietavská - zrealizované 
Kutlíková - zrealizované 
m.č. Jarovce - zrealizované 
Opletalova - zrealizované 
Križovatka Jirásková/Bratská/Smolenická - v realizácií  
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Rybničná pri BEZ - v realizácií  
Rybničná v úseku Nad jazierkom - Koniarková - v realizácií 
Pri mlyne - pri Tomanovej - v realizácií 
Príjazdná - pri Čiernom chodníku - v realizácií  
Vajnorská - Bajkalská - zrealizované 
Vajnorská - Tomášikova - zrealizované 
Pekná cesta - zrealizované 
V rámci oprav chodníkov boli bezbarierové úpravy realizované aj v opravovanom úseku 
na Dopravnej ulici.  
 

 

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 16. 11. 2016  
pod písm. d). 
 

 

2.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Informácia o nepodpísaných uzneseniach 
Uznesenie č. 624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy informoval o nepodpísaných 
uzneseniach, pri ktorých má uvádzať: 
1. konkrétny dôvod nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu 
2. konkrétne legislatívne dôvody nepodpísania 
     
                     T: od ďalšieho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 11. 2016  
pod písm. e). 
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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 
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 
 
Zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 611/2016 v 
časti B zo dňa 29. 9. 2016 nasledovne: 
 
Text: 
"aby prerokoval túto výstavbu na domových schôdzach dotknutých bytových domov" 
 
sa nahrádza textom: 
 
"aby prerokoval túto výstavbu na domových schôdzach dotknutých bytových domov 
alebo aspoň so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestoroch v týchto 
dotknutých bytových domoch" 
 
        T: 30. 11. 2016 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je nesplnené, nakoľko plánované stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov týchto dotknutých domov je naplánované na 12. 12. 2016. 
V bode 4 v podbode 4.1 je uvedený návrh nového termínu na splnenie predmetného   
uznesenia. 
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3.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Rôzne 
Uznesenie č. 676/2016 zo dňa 16. 11. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby zabezpečil vypracovanie právnej a ekonomickej analýzy, ktorej predmetom bude 
posúdenie právneho a ekonomického stavu, ktorý nastane po prijatí všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým sa ustanoví miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“) 
na území hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“). 
Analýza musí okrem iného obsahovať aj odpovede na nasledovné otázky: 
 
1. Bude hlavné mesto oprávnené jednotlivým stavebníkom (investorom) po prijatí všeobecne 

záväzného nariadenia, ktorým sa ustanoví poplatok za rozvoj na území hlavného 
mesta  zároveň ukladať aj povinnosť budovať vyvolané investície v minimálne takom 
rozsahu a výške ako doposiaľ? Ak áno, tak  na základe ktorých konkrétnych právnych 
predpisov a v akom rozsahu? 

 
2. Ak hlavné mesto nebude oprávnené po prijatí všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 

ustanoví poplatok za rozvoj v hlavnom meste ukladať jednotlivým stavebníkom 
(investorom) povinnosť budovať vyvolané investície v minimálne takom rozsahu ako 
doposiaľ a stavebníci (investori) nebudú tieto vyvolané investície budovať dobrovoľne, 
bude ročný výnos z poplatku, ktorý pripadne hlavnému mestu (32% z jeho celkového 
výnosu) minimálne rovnaký ako hodnota vyvolaných investícií, ktoré budovali stavebníci 
(investori) ročne doposiaľ? 

 
3. Ak hlavné mesto nebude oprávnené po prijatí všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 

ustanoví poplatok za rozvoj v hlavnom meste ukladať jednotlivým stavebníkom 
(investorom) povinnosť budovať vyvolané investície v minimálne v takom rozsahu ako 
doposiaľ a stavebníci (investori) nebudú tieto vyvolané investície budovať dobrovoľne, 
bude musieť tieto vyvolané investície budovať hlavné mesto na vlastné náklady, resp. kto 
ich bude budovať? 

 
 

           T: najneskôr do konania mestského zastupiteľstva, na ktorom bude predložené 
          všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanoví poplatok za rozvoj 
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Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je nesplnené. 
Nesplnené je z dôvodu nemožnosti vykonať ekonomickú analýzu  na základe tohto uznesenia.  
Právna analýza: poplatok za rozvoj sa riadi zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku 
za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nerieši vyvolané investície. 
Vyvolané investície sa riadia stavebným zákonom.   
Všeobecne o tejto téme a taktiež otázok z uznesenia sa diskutuje aj v pracovnej skupine 
k poplatku za rozvoj, ktorá bola zriadená na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, kde 
sú zástupcovia všetkých poslaneckých klubov.  
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4. Určenie nového termínu splnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

4.1 

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 
 
Uznesením č. 625/2016 časť B bod 6 zo dňa 27. 10. 2016 zmena textu nasledovne: 
 
Text: 
"aby prerokoval túto výstavbu na domových schôdzach dotknutých bytových domov" 
 
sa nahrádza textom: 
 
"aby prerokoval túto výstavbu na domových schôdzach dotknutých bytových domov 
alebo aspoň so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestoroch v týchto 
dotknutých bytových domoch. 
 
 
        T: 30. 11. 2016“ 
 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia.  
Stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov týchto dotknutých domov 
je naplánované na 12. 12. 2016, ktorého sa zúčastnia zástupcovia hlavného mesta SR 
Bratislavy pani MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
Ing. Gabriel Baláž, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných 
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činností a PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ GIB-u. Na základe tejto skutočnosti navrhujeme 
predĺžiť termín splnenia predmetného uznesenia do 31. 12. 2016.  
 


