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Informácia 

 ku kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy v tomto 
volebnom období na základe uznesenia č. 488/2016 časť C bod 1 zo dňa 26.5.2016 

 
Prijaté opatrenia : 

1/ Sekcia správy nehnuteľností v rámci plnenia uznesenia č. 283/2000 a č. 197/2003 
v pravidelnej Informácii o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme majetku 
vyhodnotí aj zámeny pozemkov a nehnuteľností, ako aj predaje pozemkov pod obytnými 
domami a garážami za sledované obdobie 

Termín : raz ročne 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností  

Plnenie :  V materiály „Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom 
nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016“, ktorý sekcia správy 
nehnuteľností predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy dňa 
16.2.2017 sú vyhodnotené aj zámeny pozemkov a nehnuteľností, ako aj predaje pozemkov pod 
obytnými domami a garážami za sledované obdobie. 

 
2/ V Informácií o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme majetku 
predkladanej na prvé riadne zastupiteľstvo v roku 2017 budú vyhodnotené aj uznesenia č. 
290/2015 a č. 337/2015 

Termín : prvé riadne zasadnutie MsZ v roku 2017 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností  

Plnenie :  V materiály „Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom 
nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016“, ktorý sekcia správy 
nehnuteľností predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy dňa 
16.2.2017 sú vyhodnotené aj uznesenia č. 290/2015 a č. 337/2015  
 
 
3/ V Informácií o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme majetku, ktorá 
bude najbližšie predkladaná na rokovanie MsZ budú vyhodnotené uznesenia, ktoré neboli za 
rok 2014 a 2015 vyhodnotené ako splnené alebo nesplnené (ich status nie je konečný a jasný, 
napr. prebieha a na podpise...) 

Termín : prvé riadne zasadnutie MsZ v roku 2017 
Zodpovedný: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností  
 

Plnenie :  V materiály „Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom 
nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016“, ktorý sekcia správy 
nehnuteľností predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy dňa 
16.2.2017 sú vyhodnotené aj uznesenia, ktoré neboli za rok 2014 a 2015 vyhodnotené ako 
splnené alebo nesplnené 
 

 



4/ Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“), ktoré nie sú splnené v čase ich splatnosti sa budú zaraďovať v rámci mesačnej 
informácie o plnení uznesení mestského zastupiteľstva predkladanej organizačným oddelením 
na plánované zasadnutia mestského zastupiteľstva medzi nesplnené uznesenia mestského 
zastupiteľstva s návrhom na určenie nového termínu splnenia predmetného uznesenia, príp. s 
návrhom na jeho zrušenie  

Termín : úloha trvalá 
Zodpovedný: vedúca organizačného oddelenia  

Plnenie: Všetky uznesenia, ktoré nie sú splnené v čase ich splatnosti sú zaradené 
do mesačnej „Informácii o plnení uznesení“ ako nesplnené s návrhom na určenie nového 
termínu ich splnenia alebo sú navrhnuté na zrušenie. 

 

5/ Vyhodnotenie schvaľovacích uznesení mestského zastupiteľstva, ktorých plnitelia sú 
rozpočtové a príspevkové organizácie hlavného mesta SR Bratislavy sa bude pravidelne 
predkladať za predchádzajúci rok na prvé plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva 
nasledujúceho roka. Na základe rozhodnutia primátora č. 12/2016 zo dňa 8. 6. 2016 je 
gestorom prijatého opatrenia sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy 

Termín : trvalá s kontrolou raz ročne za predchádzajúci rok vždy na prvom plánovanom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva nasledujúceho roka 
Zodpovedný : riaditeľ sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu magistrátu 

Plnenie : Materiál sa predkladá jeden krát ročne, za predchádzajúci rok, tj. 2016, na prvé 
plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.2.2017 
ako informačný materiál bez uznesenia a následne každý rok 


