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                                                                                                                    kód uzn.: 1.9.8 
              1.9.5 
              1.9.4 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2016: 
 
1.1 č.    306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uzn. č. 28/2015 zo dňa 

5.2.2015 
1.2 č.    357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996  
1.3 č.    186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
1.4 č.    283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
1.5 č.    383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
1.6 č.      44/2003 zo dňa 6. 3. 2003  
1.7 č.    398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
1.8 č.   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
1.9 č.  1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
1.10  č.  1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
1.11 č.    496/2008 časť C bod 2 podbody 2.2 a 2.3 zo dňa 25. 9. 2008 
1.12 č.    941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
1.13 č.    467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
1.14 č.    639/2012 zo dňa 27. 6. 2012 
1.15 č.    673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
1.16 č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uzn. č. 270/2015 časť B zo dňa 22.  

10. 2015     
1.17 č.  1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 16. 6. 2013 v znení uzn. č. 1389/2014 časť B bod   

6 zo dňa 30. 1. 2014 
1.18 č.  1305/20013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
1.19 č.  1743/2014 časť C body 1 a 4 zo dňa 25. 9. 2014  
1.20 č.  1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 
1.21 č.    133/2015 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 28. 5. 2015 
1.22 č.    172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
1.23 č.    208/2015 bod 2 zo dňa 24. 6. 2015 
1.24 č.    406/2016 časť C zo dňa 31. 3. 2016 
1.25 č.    586/2016 časť B bod 1 zo dňa 29. 9. 2016 
1.26 č.    598/2016 časť A bod 1 zo dňa 29. 9. 2016 
1.27 č.    611/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
1.28 č.    614/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016 
1.29 č.    620/2016 zo dňa 29. 9. 2016 
1.30 č.    652/2016 časť C zo dňa 16.11.  2016 
1.31 č.    691/2016 časť B bod 2 podbod 2.3 zo dňa 8. 12. 2016 
1.32 č.    691/2016 časť B bod 2 podbod 2.5 zo dňa 8. 12.2016 
1.33 č.    691/2016 časť C zo dňa 8. 12. 2016 
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2. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 1. 2017: 
 
2.1 č.    308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011 
2.2 č.    441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
2.3 č.    673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
2.4 č.  1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014   
2.5 č.    663/2016 časť B bod 1 zo dňa 16. 11. 2016 
2.6 č.    663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2, body 2, 3, 5, zo dňa 16. 11. 2016 
2.7 č.    680/2016 zo dňa 16. 11. 2016 
2.8 č.    684/2016 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa  8. 12. 2016 
 
 
 
3. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
3.1 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
3.2 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2016 
3.3 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
3.4 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
3.5 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
3.6 č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
3.7 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
3.8 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 
3.9 č.   663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2, body 4, 6, 7, zo dňa 16. 11. 2016 
 

 
 
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pri ktorých 

neboli určené termíny plnenia 
 
4.1 č.   401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016   
4.2 č.   486/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
4.3 č.   503/2016 časť B zo dňa 26. 5. 2016  
4.4 č.   521/2016 časť B zo dňa 29. 6. 2016 
4.5 č.   569/2016 časť C zo dňa 30. 6. 2016 
4.6 č.   573/2016 časť B zo dňa 30. 6. 2016 
4.7 č.   578/2016 body 4 a 5 zo dňa 6. 9. 2016   
4.8 č.   586/2016 časť B bod 2 zo dňa 29. 9. 2016 
4.9 č.   619/2016 zo dňa 29. 9. 2016 
4.10 č.   627/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016 
4.11 č.   640/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016 
4.12 č.   668/2016 časť B zo dňa 16. 11. 2016  
4.13 č.   686/2016 časť B zo dňa 8. 12. 2016 
4.14 č.   692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 
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5. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
5.1 č.   673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
5.2 č.    943/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uzn. č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 

2013 
5.3 č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
5.4 č.   237/2015 časť E body 1 až 4 zo dňa 24. 9. 2015 
5.5 č.   396/2016 časť C bod 1 zo dňa 30. 3. 2016 
5.6 č.   518/2016 zo dňa  29. 6 2016 
5.7 č.   578/2016 bod 2 zo dňa 6. 9. 2016 
5.8 č.   663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 zo dňa 16. 11. 2016 - opatrenie č. 1 
5.9 č.   679/2016 zo dňa 16. 11. 2016 
5.10 č.   720/2017 zo dňa 26. 1. 2017 

 
 
 

B. schvaľuje 
 

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

Bratislavy:    
  
p.č.   nositeľ uznesenia číslo uznesenia zo 

dňa 
 
 

pôvodný 
a predĺžený termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

6.1 riaditeľ magistrátu č. 673/2012 
časť C bod 4 
zo dňa 27. 6. 2012  

30. 11. 2012 
predĺžené termíny: 
30. 9. 2013 
30. 11. 2013 
31. 12. 2014 
30. 6. 2015 
1. 3. 2016 
30. 6. 2016 
31. 12. 2016 

TK: ročne vždy  
k 31. 12. 

6.2 členka dozornej 
rady ALIANCIA 
STARÁ 
TRŽNICA 
poslankyňa MsZ 
Ing. arch. Lucia 
Štasselová 

943/2013 časť B zo 
dňa 7. 2. 2013 v znení 
uzn. č. 1033/2013 
zo dňa 25. 4. 2013 

TK: polročne  30. 3. 2017 

6.3 primátor 1636/2014 
bod 2 
zo dňa 3. 7. 2014 

TK:september 
2014 
predĺžený termín: 
TK:1x ročne k 1. 6. 
24. 9. 2015 
29. 2. 2016  
február 2017 

TK: 30. 3. 2017 

6.4 primátor č. 237/2015 pôvodný  
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časť E body 1 až 4 
zo dňa 24. 9. 2015 

a predĺžený termín 
10.12.2015 
a následne vždy 
k 31. 12. 
predĺžený termín: 
31. 12. 2015 
31.   3. 2016 
26.   5. 2016 
30.   6. 2016 
27. 10. 2016 
31.   1. 2017 - 
nebol schválený 
MsZ  

30. 3. 2017 

6.5 primátor 396/2016 
časť C bod 1 
zo dňa 30. 3. 2016 

29. 9. 2016 
27.10.2016  
16. 2. 2017 

 
27. 4. 2017 

6.6 primátor 518/2016 
zo dňa 29. 6. 2016 

29. 9. 2016 
 v nasledujúcich 
 mesiacoch 
vykazované ako 
nesplnené 

kontrolný termín: 
štvrťročne počnúc 
1. 3. 2017 

6.7 primátor 578/2016 
bod 2 
zo dňa 6. 9. 2016 

bez termínu 15. 3. 2017 

6.8 primátor 663/2016 
časť B bod 2 podbod 
2.2 - opatrenie č. 1 
zo dňa 16. 11. 2016 

31. 1. 2017 16. 11. 2017 

6.9 primátor 668/2016 
časť B 
zo dňa 16. 11. 2016 

bez termínu 30. 3. 2017 

6.10 primátor 720/2017 
zo dňa 26. 1. 2017 

16. 2. 2017 30. 3. 2017 

 
 
7. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
7.1 č.   594/2008 časť D bod 2 zo dňa 15. 12. 2008 
7.2 č.   679/2016 zo dňa 16. 11. 2016 
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1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
k 31. 12. 2016 

 
 

1.1 
 

Nositeľka uznesenia: MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, poverená vedením sekcie sociálnych 

vecí, kultúry, školstva a športu 
 
Komplexný návrh účasti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zdravotníckych 
zariadení 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 
zo dňa 5. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
MUDr. Ivetu Plšekovú, námestníčku primátora 
1.  Predkladať informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR 

Bratislavou,  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvalý 
TK: ročne k 31. 12. 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačná správa sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 

 

 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností                             
                                   Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 
za mesiac jún - august 1996 
Uznesenie č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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riaditeľa magistrátu a riaditeľov organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy 
2.   Predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

pravidelné písomné informácie o prípadoch v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia - 
škody. 
  

T: trvale 
                                                    TK: 1x ročne k 31. 12. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačná správa sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 

 

 
1.3 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná  
                                     kontrola UMK 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: polročne 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy na magistráte za jednotlivé sekcie sa nachádzajú medzi 
informačnými materiálmi na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. Ide o sekciu 
právnych činností, sekciu financií, sekciu správy komunikácií, životného prostredia 
a stavebných činností, sekciu správy nehnuteľností, sekciu sociálnych vecí, kultúry, školstva 
a športu magistrátu a organizačné oddelenie.  
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1.4 
 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2000 
Uznesenie č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
1. Vyhodnocovať plnenie schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta                 

SR Bratislavy. 
  
                             T: trvale 
       TK: 1x ročne k 31. 12. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál o vyhodnocovaní plnenia schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017.  
 
 
1.5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Nájmy pozemkov, bytových a nebytových priestorov 
Uznesenie č. 383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o nájomných 
zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov. Informácia 
bude obsahovať meno nájomcu, dátum uzatvorenia zmluvy, dobu platnosti zmluvy (vrátane 
dodatkov a práva na prednostné predĺženie, predkupného práva a pod.), predmet zmluvy 
(informáciu o charaktere a presnom umiestnení nehnuteľnosti), výšku nájomného 
a informáciu o splácaní, resp. nesplácaní nájomného nájomcom. 

 
T: trvale 
TK: 2x ročne k 1.1. a 30. 6.  
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Uznesením MsZ č. 233/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2003 zmena termínu:  
 
T: trvale 

                    TK: 1x ročne k 1. 1.   
                                                                                                           za predchádzajúci rok 
                             (februárové zasadnutie     
                                                                                                             MsZ) 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o nájomných zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových a nebytových 
priestorov sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 
 
 
1.6 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Rôzne - Doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v elektronickej podobe 
Uznesenie č. 44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zabezpečiť doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v elektronickej 
podobe spolu s materiálmi na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy, ak o to požiadajú. 
 

TK: 31. 12. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Ak poslanci požiadajú, sú im poskytnuté požadované výpisy z hlasovania. Výpisy z každého 
hlasovania mestského zastupiteľstva sú zverejňované v elektronickej forme a dostupné 
poslancom mestského zastupiteľstva.  
 
 

1.7 

Nositeľ uznesenia:     JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    Ing. Milan Černý, 1. námestník primátora  
                                     Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                     v Bratislave, n. o. 
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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. 
 

Uznesením č. 625/2016 časť B bod 4 podbod 4.1 predĺženie termínu splnenia uznesenia 
na 31. 12. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
K predmetnému materiálu na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016 
po prerokovaní bolo prijaté uznesenie č. 709/2016, ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo 
predmetnú výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o., na vedomie. 
 
 
1.8 
 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
                       T: trvalý 

             TK: 30. 6. a 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácie o plnení opatrení prijatých na základe vykonanej kontroly UMK v 2. polroku 2016 
v CVČ Peknikova, CVČ Hlinická, STARZ, ZUŠ Panenská ul., ZUŠ Daliborovo nám., CVČ 
Kulíškova, CVČ Gessayova, ZOO Bratislava, sa nachádzajú medzi informačnými materiálmi 
predkladanými na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 
 
 
1.9 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
                                    
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu   
3.  Odvádzať z každého predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy do novovytvoreného     

mimorozpočtového finančného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste  
SR Bratislave 2 % z finančného výnosu za predaný majetok. 

 
T: trvalý 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto SR Bratislavy odvádza 2 % finančného výnosu získaného za predaj 
nehnuteľného majetku hlavného mesta do peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej 
kultúry v hlavnom meste SR Bratislave v zmysle § 6 písm. a) Štatútu peňažného fondu 
na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave. Finančné prostriedky sú 
do peňažného fondu doplnené po schválení záverečného účtu za predchádzajúci rok. 
 
 
1.10 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
riaditeľa magistrátu 
5.   Pri každom predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa dotýka negatívnym 
      spôsobom  existujúcich  športovísk, zaviazať v  kúpnopredajnej  zmluve  investora, aby  
      vybudoval náhradné športoviská.  

 
T: trvalý 

        TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Za obdobie mesiacov január až december 2016 nebolo na rokovanie mestského zastupiteľstva 
predložený návrh na predaj majetku, ktorý by sa negatívnym spôsobom dotkol existujúcich 
športovísk.  
 

 
1.11 
 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenie energetického manažmentu 
 
Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky 
Uznesenie č. 496/2008 časť C bod 2. 2 a 2.3 zo dňa 25. 9. 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
2. riaditeľa magistrátu 
2.2 Zabezpečiť ďalšie rozpracovanie všeobecných regulatívov formulovaných v koncepcii do 

konkrétnych záväzných podmienok na podporu rozvoja tepelných trhov na úrovni   
regionálnych tepelných sústav v rozsahu jednotlivých mestských častí s podmienkou 
trvalo udržateľnej energetickej bezpečnosti, hospodárnosti a ekologickej dodávky tepla v 
hlavnom meste SR Bratislave. 

TK: 31. 12. 2009 
 

Uznesením č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.1 zo 4. 2. 2016 nový termín priebežného 
plnenia raz ročne vždy k 31. 12. 
 
2.3 Pripraviť návrh lepšieho využitia dostupných obnoviteľných zdrojov energie v hlavnom 

meste SR Bratislave a vyrábaného tepla zo spaľovne komunálneho odpadu. 
 

TK: 31. 12. 2009 
 
Uznesením č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.1 zo 4. 2. 2016 nový termín splnenia na 31. 
12. 2016. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 
  
 
1.12 
 
Nositeľ uznesenia:   Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, poverená vedením sekcie sociálnych vecí, 

kultúry, školstva a športu 
  
Rôzne  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Uznesenie č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zverejňovať na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zoznam súkromných 
základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl, 
súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava 
poskytuje dotácie vrátane výšky dotácie. 
 

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

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V súlade s uznesením bol na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zverejnený 
zoznam súkromných ZUŠ, MŠ a školských zariadení a cirkevných ZUŠ, MŠ a cirkevných 
školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR poskytlo dotáciu, vrátane výšky dotácie 
poskytnutej v roku 2016. 
 
 
1.13 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
Uznesenie č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy     
vyhodnotiť účasť poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za minulý rok 
volebného obdobia vo forme počtu hlasovaní a zverejniť túto informáciu na webovej stránke 
hlavného mesta SR Bratislavy a takisto ju predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
    
             T: trvalý   
             TK: 1. 3. 2012 a ďalej ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 a predmetné 
údaje sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
1.14 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    
Uznesenie č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie 
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy.  
         

T: úloha trvalá,                                                                                                           
                                   od 1. 1. 2013                  
         TK: raz ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Rozhodnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2016 o pravidlách elektronického 
náhodného výberu znalcov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku upravuje 
postup pri elektronickou formou vykonávanom náhodnom výbere súdnych znalcov 
na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  
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1.15 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
7. Zosúladiť register majetku hlavného mesta SR Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností. 

 
T: 30. 11. 2012 

 
Uznesením č. 895/2012 časť    C z 13. 12. 2012 predĺžený termínu na 31. 12. 2013. 
Uznesením č. 1389/2014 časť B bod 5.2. z 30. 1. 2014 zmena termínu - T: úloha trvalá, 
vždy k 31. 12. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Register majetku je zosúladený s údajmi katastra nehnuteľností podľa aktualizácie dát katastra 
nehnuteľností zasielaný GKÚ (Geodetický a kartografický ústav). 
 
 
1.16 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Milan Galanda, poradca primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
Uznesenie č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 270/2015 časť B 
zo dňa 22. 10. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby minimálne 2x do roka informoval o činnosti a rokovaniach v rámci Združenia miest 
a obcí Slovenska. 
 

TK: 30. 6., 31. 12. 
 

Uznesením MsZ č. 270/2015 časť B zo dňa 22. 10. 2015 zmena termínu na raz ročne 
k 31. 12 počnúc rokom 2016. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 711/2016. 
 
 
1.17 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                    plánovania 
 
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 v znení uznesenia č. 1389/2014 
časť B bod 6 zo dňa 30. 1. 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

 
T: úloha trvalá 

                                   TK: polročne 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Pravidelná porada primátora zo dňa 6. 9. 2016 poverilo koordináciou práce komisie k tejto 
problematiky ako takej, novovytvorené oddelenie energetického manažmentu za účasti 
odborníkov z oblasti ochrany vôd, životného prostredia a územného plánovania a pod. 
v spolupráci so zástupcami spoločnosti BVS a.s. (SUP je v polohe informatívnej). 
Problematika trasovania ropovodu v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy súvisí 
s výsledkami rokovaní, ktoré zabezpečuje táto komisia. V súčasnosti ešte neprebiehajú práce 
na zadaní nového územného plánu. Informácia o stave ropovodu Bratislava-Schwechat sa 
predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017. 
 
 
1.18 

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 
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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. 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave bola predložená 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016, avšak  bola z programu rokovania 
mestského zastupiteľstva stiahnutá s tým, že sa predloží na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. Predmetná informácia je súčasťou programu zasadnutia 
mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017.  
 

 
1.19 
 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr.  Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov  
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C body 1 a 4 zo dňa 25. 9. 2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

T: 15. 12., každoročne 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4.  každoročne v návrhu rozpočtu zohľadňovať opatrenia na plnenie Rozvojového dokumentu 

cyklistickej a pešej dopravy, Priorít v oblasti cyklodopravy Akčného plánu rozvoja 
cyklistickej a pešej dopravy. 

 
T: 15.12., každoročne 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 705/2016. 
 
 
1.20 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
                          Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave 
 
 
Koncepcia mestských lesov 
Uznesenie č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až 

do roku 2026 vrátane. 

 
Uznesením č. 395/2016 časť B zo dňa 4. 2. 2016 zmena termínu predkladania, a to 
predkladať materiál dvakrát ročne k 30. 6. a k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o plnení uznesenia bola prerokovaná v pravidelnej porade primátora dňa 10. 1. 
2017, na zasadnutí  komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby mestského zastupiteľstva dňa 17. 1. 2017. Informácia bola predložená 
na rokovanie mestskej rady dňa 2. 2. 2017 a následne sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 

                                                                
 

1.21 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy 
                                   
Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v hlavnom meste SR 
Bratislave   
Uznesenie č. 133/2015 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 28. 5. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. vypracovať projekt riešenia problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu, ktorý bude 

obsahovať pravidlá prevádzkovania turistických vyhliadkových vozidiel a návrh riešení 
dopravy v blízkosti Bratislavského hradu pre potreby cestovného ruchu,  

 

2. rokovať s majiteľmi parkovísk o možnostiach zriadenia záchytných parkovísk pre turistické 
autobusy, a to najmä so Slovenským národným divadlom a akciovou spoločnosťou 
Incheba, a.s., 

T: 24. 9. 2015 

3. doplniť problematiku turistických vyhliadkových vozidiel do výberového konania 
o vizuálnej identite hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.7 zo dňa 4. 2. 2016 zmena TK na 27. 
10. 2016. 
Na rokovaní MsZ 29. 9. 2016 nový termín splnenia predmetného uznesenia – 31. 12. 
2016 v rámci prerokovávania informácie o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 
nebol schválený, nakoľko nebolo prijaté uznesenie k informácii ako k celku. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
 

1. vypracovať projekt riešenia problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu, ktorý 
bude obsahovať pravidlá prevádzkovania turistických vyhliadkových vozidiel a návrh 
riešení dopravy v blízkosti Bratislavského hradu pre potreby cestovného ruchu, 

Pre zlepšenie situácie BTB obstarala koncom roku 2014 Projekt dopravného značenia, 
ktorý riešil 3 trasy, na ktorých je potrebné pripraviť projekt zmeny dopravného značenia pre 
skvalitnenie plynulosti dopravy. Projekt bol spracovaný firmou Mobilita servis s.r.o. 
a odovzdaný na odd. dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Projekt síce pôvodne nebol 
schválený, avšak nedostatky boli špecifikované a tým aj vyriešené, t. č. je projekt doladený 
a so súhlasom Dopravného podniku, akciová spoločnosť, správcu komunikácií a Krajského 
riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, Krajského dopravného inšpektorátu sú zmeny 
dopravných značiek určené dňa 20. 1. 2017 hlavným mestom SR Bratislavou ako cestným 
správnym orgánom v komisii na to zriadenej. Po osadení dopravných značiek v súlade s ich 
určením  budú trasy turistických vláčikov možné (t. j. povolené) aj v peších zónach. Dopravné 
značky osadí žiadateľ o ich určenie (Tour4You) do 30 dní od ich určenia ( t. j. do 19. 2. 
2017). Po ich osadení ich odovzdá do majetku hlavného mesta SR Bratislavy.  

S požiadavkou zvýšenia bezpečnosti a zabezpečenia hliadok na Hradnom vrchu, v Prístave 
a na komunikáciách, kde dochádza ku kolízii cyklistov a peších turistov oslovila v máji 2015 
BTB náčelníka mestskej polície, ktorého odpoveďou bolo, že nedisponuje požadovaným 
počtom pracovníkov, ktorí by uvedenú činnosť pravidelne vykonávali. BTB zriadila pracovnú 
skupinu pre dopravu, ktorá sa stretla niekoľkokrát počas roku 2016 a zaslala na odbor 
dopravy množstvo návrhov a podnetov na riešenie situácie v doprave, ktorá súvisí 
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s cestovným ruchom (dopravné značenia zákazov vjazdu, jednosmerných ulíc, parkovísk 
pre dopravené prostriedky súvisiace s dopravou, kolíznych situácií cyklistov, peších turistov), 
ktoré sú vyhodnocované a v prípade určenia cestným správnym orgánom môžu byť do 30 dní 
realizované.  

V snahe riešiť stanovištia na parkovanie turistických vláčikov boli  oslovené odborné 
útvary magistrátu ako správcovia majetku mesta so žiadosťou  o pomoc pri nájdení vhodných  
plôch pre stanovištia turistických vláčikov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

Predložené návrhy plôch boli posudzované, avšak nedošlo k zhode stanovísk ani 
v jednom navrhovanom prípade: 

 
Rybné námestie - nesúhlasí HA,  
                          - súhlasí MÚOP  za podmienky dodržania min.  odstup. vzdialenosti 10 m  
                             od pomníka 
Tyršovo nábrežie -  nesúhlasí  HA, OŽP, BTB, 
                            -  súhlasí MÚOP za podmienky dodržania min. odstup. vzdialenosti   
                               10m od pomníka 
Komenského námestie - nesúhlasí HA, OŽP, MÚOP 
Námestie Ľ. Štúra    -  nesúhlasí OSK, KDI,  
                                 -  súhlasí MÚOP za podmienky dodržania min. odstup. vzdialenosti   
                                    10 m od pomníka 
Námestie E. Suchoňa - nesúhlasí OSK, KDI, 
                                     - súhlasí MÚOP  za podmienky dodržania min. odstup. vzdialenosti  
                                       vzdialenosti 10m od pomníka    
obratisko pod Mostom SNP – nesúhlasí DPB, a.s., OSK 
Námestie SNP (pred prevádzkou McDonalds) – nesúhlasí KDI 
parkovisko pri novej budove SND – neúspešné rokovania 
parkovisko pri OC Eurovea – neúspešné rokovania 
Štúrova ul.  (pred objektom LUXOR) – zmluvne prenajaté BPS PARK, a.s. 
Šafárikovo námestie – po rekonštrukcii slúži na parkovanie pre MARIANUM, BTB,  
                                         vozidlá zásobovania a BPS PARK, a.s. 
Fajnorovo nábrežie -  je v správe MČ Bratislava – Staré Mesto   
Mlynská dolina (pod mostom Lafranconi) –  KDI nevedel posúdiť , prevádzkovatelia  
                                        vláčikov to považujú za príliš vzdialené od centra 
Mudroňova – Zámocká ul. – pod hradom už je zriadená zastávka pre výletné autobusy. 

 
Na základe uvedených záverov Hlavné mesto SR Bratislava v rámci svojich možností 
ponúklo prevádzkovateľom turistických vláčikov k užívaniu zastávky pre turistické 
autobusy s možnosťou zastavenia pre nastúpenie či vystúpenie turistov – max. 10 min. 
Takéto zastávky sa nachádzajú v blízkosti pešej zóny napr. na Suchom mýte 
(pri Kostole sv. Trojice), na Rázusovom nábreží v oboch  smeroch (pred hotelom Park 
Inn),  ďalej na Nábreží arm. gen. Svobodu (pri River Parku) , pri bratislavskom hrade.  
 
2. rokovať s majiteľmi parkovísk o možnostiach zriadenia záchytných parkovísk pre turistické 

autobusy, a to najmä so Slovenským národným divadlom a akciovou spoločnosťou 
Incheba, a.s., 

Členovia BTB, ktorí sú prevádzkovateľmi vyhliadkových vozidiel, oslovili Inchebu 
a SND individuálne. V roku 2016 sa im nepodarilo situáciu s parkovaním vyhliadkových 
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vozidiel riešiť, v prípade SND MK SR nebolo ústretové najmä s ohľadom na rokovania 
a podujatia súvisiace s SK Pres a v Inchebe z hľadiska komerčných cieľov majiteľa 
areálu Incheba. Rokovania boli realizované aj so spoločnosťou prevádzkujúcou Ufo, 
ktorá má parkovisko pod mostom k dispozícii. BTB pripravilo list na MK SR 
s požiadavkou vyčleniť parkovisko pri SND v roku 2017. 

Prevádzkovatelia vyhliadkových vozidiel oslovili v tejto veci aj MČ Bratislava-Staré 
Mesto, ktorá umožnila dvom prevádzkovateľom státie pred Osobným prístavom na Fajnorom 
nábreží.  
 
3. doplniť problematiku turistických vyhliadkových vozidiel do výberového konania o vizuálnej 

identite hlavného mesta SR Bratislavy. 

Problematiku turistických vyhliadkových vozidiel do výberového konania o vizuálnej 
identite hlavného mesta SR Bratislava nebolo a ani nie je možné doplniť, keďže vizuálna 
identita sa týka hlavného mesta SR Bratislavy a jemu podriadených rozpočtových 
a príspevkových organizácii. V prípade turistických vyhliadkových vozidiel ide o súkromné 
spoločnosti, do ktorých vizuálnej identity hlavné mesto SR Bratislava nemá oprávnenie 
vstupovať ani im nemôže spoločnú vizuálnu identitu nariadiť. Rovnako je potrebne uviesť, že 
hlavné mesto SR Bratislava sa nemôže finančne podieľať na zmene vizuálnej identity 
súkromných poskytovateľov týchto služieb. 
 
 

1.22 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 172/2015 zo dňa 11. 06. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.8 zo dňa 4. 2. 2016 zmena termínu 
predkladania plnenia predmetného uznesenia T: 2 x ročne k 30. 6. a k 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva konaného dňa 
8. 12. 2016 pod písm. f). 
 
 

1.23 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr.  Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky 
parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s. 
Uznesenie č. 208/2015 bod 2 zo dňa 25. 6. 2015  

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. pripraviť návrh na riešenie zabezpečenia prevádzky parkovania na častiach miestnych 

komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislave a predložiť ho na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a príslušných komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 24. 9. 2015 
 

Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.14 zo dňa 24. 9. 2015 zmena 
TK: na 1. 1. 2016. 
Uznesením č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.8 predĺženie termínu splnenia uznesenia 
na 31. 12. 2016 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 683/2016. 
 

 

1.24 

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 
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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      
 

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. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 
2016, avšak bola z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnutá tým, že sa predloží 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. Predmetná informácia je zaradená 
do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 
 
 
1.25 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Marcel Held, 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 
 
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  
 

Uznesením č. 625/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016 schválená zmena termínu plnenia 
na 8. 12. 2016. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Rozpočet na výmenu pohyblivých schodov a osadenie výťahov v podchode na Trnavskom 
mýte bol stanovený po dohode s investorom na 1 000 000,00 Eur s DPH, a táto suma bola 
zahrnutá do návrhu rozpočtu na rok 2017 po dohode so sekciou financií magistrátu. Zmluva 
s investorom bola podpísaná dňa 24. 11. 2016. 
 

 

1.26 

Nositeľ uznesenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
 
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. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016, 
avšak bola z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnutý s tým, že sa predloží na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. Materiál je zaradený do programu zasadnutia 
mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 
 
 
1.27 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
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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" 
 
Uznesením MsZ č. 625/2016 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 27. 10. 2016 zmena termínu 
na 30. 11. 2016         
Uznesením MsZ č. 681/2016 časť B bod 4 podbod 4.1 zo dňa 7. – 8. 12. 2016 zmena 
termínu na 31. 12. 2016  

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Dátum: 12. 12. 2016 
Miesto: Saleziánske Mládežnícke Stredisko, Mamateyova 4, 851 04 Bratislava 
Prítomní: 
MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora, 
Ing. Gabriel Baláž, riaditeľ SSK, 
PhDr. Vladimír Gašperák, GIB, 
Mgr. Katarína Kohútiková, OKM, 
Mgr. Michal Radoš, druhý vicestarosta MsČ Petržalka, 
Ing. arch. Paulína Oravcová, OSC, 
JUDr. Milan Vetrák, PhD., 
Ing. Jozef Sedmák, zástupca obyvateľov MsČ Petržalka, 
Marcel Slávik, Združenie domových samospráv. 
Približne 75 zástupcov z ulíc Mamateyova a Haanova z mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 



 27 

1.28 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných 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 
 
Uznesením MsZ č. 625/2016 časť B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 27. 10. 2016 zmena termínu 
splnenia uznesenia na 8. 12. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 688/2016. 

 
 
1.29 
 
Nositeľ uznesenia:     Ing. Peter Šinály, mestský kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:             Ing. Peter Šinály, mestský kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 

Rôzne 
Uznesenie č. 620/2016 zo dňa 29. 9. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

ukladá 
 
mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy  
vykonať kontrolu zrealizovaných zmien rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2015 
a 2016 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 346/2015 zo 
dňa 10. 12. 2015.  
 
                                                                                                  T: 8. 12. 2016 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Materiál bol predložený ma rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016, následne bol 
z programu stiahnutý s tým, že bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 
16. 2. 2017. Materiál je zaradený do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 
2017. 
 
 
1.30 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ uznesenia:     Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 10. 2016, a niektorých k 31. 12 2016 
Uznesenie č. 652/2016 časť C zo dňa 16. 11. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informáciu o splnení uznesenia č. 495/2016 z dňa 26. 05. 2016, kto menovite nesie 
zodpovednosť za nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami hlavného mesta SR 
Bratislavy, aké opatrenia, zabraňujúce opakovaniu nehospodárnosti, boli prijaté, ako je 
zabezpečené ich napĺňanie. 

 
T: 8. 12. 2016  

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené.  
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 495/2016 a navrhnutých opatrení 
z kontroly, zodpovední zamestnanci oddelenia správy komunikácii (OSK) venovali zvýšenú 
pozornosť všetkým kritickým oblastiam spomenutých v správe mestského kontrolóra 
a sústredili svoju pozornosť aj na zvýšenie kontroly výkonu zimnej údržby. 
Všetkými opatreniami súvisiacimi so zimnou údržbou sa zamestnanci OSK zaoberajú 
a priebežne ich plnia. Pravidelné správy o plnení uznesení mestského zastupiteľstva a opatrení 
sú zasielané zodpovedným oddeleniam magistrátu a následne predkladané na zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. 
Boli vykonané vyhodnotenia dodávaných služieb letnej údržby komunikácií, údržby 
dopravnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného 
mesta SR Bratislavy na základe Zmluvy číslo 01/2010 zo dňa 1. 11. 2010.  
 
Cieľom uvedených  aktivít je aby neprichádzalo k nehospodárnemu vynakladaniu 
s finančnými prostriedkami hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Zároveň riaditeľ magistrátu, zodpovední zamestnanci OSK a dodávateľ služieb zimnej údržby 
dňa 17. 1. 2017 na komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia 
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a výstavby mestského zastupiteľstva a dňa 18. 1. 2017 komisii dopravy a informačných 
systémov mestského zastupiteľstva prezentoval aktuálny stav plnenia služieb zimnej údržby, 
informoval členov komisií mestského zastupiteľstva o opatreniach prijatých zodpovednými 
zamestnancami s cieľom zlepšiť výkon zimnej údržby a kontrolu dodávaných služieb. 
Prezentácia na komisiách trvala viac ako 2 hodiny. Členovia komisii mestského 
zastupiteľstva prejavili spokojnosť s podanými informáciami, neboli konštatované 
žiadne zásadné pochybenia ani skutočnosti ukazujúce na nehospodárne nakladanie 
s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 

1.31 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy 
                                   
Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov 
Uznesenie č. 691/2016 časť B bod 2 podbod 2.3 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
 
 
2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.3 predložiť informáciu o dopadoch uznesenia na EON (ekonomicky-oprávnené náklady 
vychádzajúce z Rámcovej dohody o službách vo verejnom záujme) a na rozpočet hlavného 
mesta SR Bratislavy počas doby trvania pôžičky a počas doby odpisovania investičných 
nákladov spojených s nákupom autobusov. 
 
                                                                                           T: 16. 2. 2017  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Informácia sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 
 
 
1.32 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy 
                                   
Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov 
Uznesenie č. 691/2016 časť B bod 2 podbod 2.5 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.5 doplniť materiál o korektné a detailné spracovanie dopadov na EON (vychádzajúc 
z Rámcovej služby o službách vo verejnom záujme) a tým i na rozpočet hlavného mesta SR 
Bratislavy počas pôžičky a doby odpisovania investičných nákladov spojených s nákupom 
autobusov. 
 

                                                                                                  T: 16. 2. 2017   
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 
 
 
1.33 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy 
                                   
Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov 
Uznesenie č. 691/2016 časť C zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
podpísaním patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                                                               

                                                                                   T: 31. 12. 2016         
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Dňa 30. 12. 2016 bolo patronátne vyhlásenie podpísanie primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy a dňa 2. 1. 2017 bolo odovzdané obchodnej spoločnosti DPB, akciová spoločnosť.  
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2. Splnené uznesenia 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

k 31. 1. 2017 
 

 
2.1 
 
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 konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu 
a destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011   

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. iniciovaním rokovania so Železnicami SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., 

o navrhovaných opatreniach a hľadaní riešenia k ich realizácii so spoločnosťou Slovak 
Lines a.s., so spoločnosťou Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a. s. 
a so spoločnosťou Slovenská plavba  a prístavy - lodná osobná doprava a. s. 

 
T: 31. 12. 2012 
 

Uznesením č. 1398/2014 časť B bod 5 zo dňa 30. 1. 2014 zmena plnenia uznesenia TK: 
ročne vždy k 1. 1 2013. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  

BTB zabezpečovalo činnosť turistického informačného centra v priestore Hlavnej železničnej 
stanice a Autobusovej stanice na Mlynských nivách počas hlavnej turistickej sezóny 
v mesiacoch jún – september. Na Hlavnej stanici dostalo BTB k dispozícii 1 pracovné miesto 
v Zákazníckom centre Železničnej spoločnosti Slovensko a. s. (ZSSK), na Autobusovej 
stanici bol inštalovaný mobilný infostánok v hlavnej hale. Spoločnosť Slovak Lines 
a. s. nevedela pre BTB zabezpečiť vhodnejšie miesto, ich Zákaznícke centrum bolo plne 
obsadené. Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu oboch dopravných uzlov má BTB v zámere 
zabezpečovať činnosť TIC na týchto miestach až po ich rekonštrukcii/dostavbe. Turisticky 
najvyťaženejší dopravný uzol v Bratislave je Hlavná stanica, tu BTB plánuje po rekonštrukcii 
zriadiť kamennú prevádzku, či už samostatne alebo v spolupráci so ZSSK. Štatistické 
zisťovanie pohybu turistov na Autobusovej stanici Mlynské nivy v tomto roku nevykazovalo 
vysoký záujem o služby TIC zo strany návštevníkov mesta. Nižší pohyb turistov je tu 
spôsobený aj zriadením zastávky pre autobusy prichádzajúce do Bratislavy z Viedne 
a viedenského letiska – spoločnosť Regiojet a Flixbus - pod Mostom SNP, čo je takmer 
priame centrum mesta, kde môžu jeho návštevníci využiť služby TIC na Klobučníckej ulici. 



 32 

Činnosť turistického informačného centra pre návštevníkov mesta prichádzajúcich 
do Bratislavy vodnou cestou je každoročne zabezpečovaná v spolupráci so spoločnosťou 
Floratour, ktorá má svoje kontaktné miesto priamo v kotvisku katamaránu Twin City Liner 
na pontóne Huma 6. 

Činnosť turistického informačného centra pre návštevníkov mesta prichádzajúcich 
do Bratislavy po trase Eurovelo 6 a 11 je v hlavnej sezóne od apríla do októbra tiež 
každoročne zabezpečovaná v spolupráci so spoločnosťou Luka Tours, ktorá má svoje 
kontaktné miesto na Viedenskej ceste pod Mostom SNP. 

Čo sa týka Letiska M. R. Štefánika, tu má BTB zriadenú svoju kamennú prevádzku, ktorej 
služby sú zabezpečované 2 pracovníkmi na trvalý pracovný pomer. Táto prevádzka je 
v činnosti od roku 2006, otváracie hodiny sa vždy zosúlaďujú s platnými letovými 
poriadkami. Žiaľ, najčastejšie dopyty, ktorým musia pracovníci TIC BTB čeliť nie sú 
charakteru dopytu po Bratislave ako destinácii cestovného ruchu, väčšinu cestujúcej 
verejnosti zaujíma skôr presun z letiska priamo do Viedne alebo služby na Letisku M. R. 
Štefánika. Z tohto dôvodu má BTB v zámere činnosť pracoviska TIC BTB zracionalizovať 
a osloviť vedenie spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a. s. so žiadosťou 
o zabezpečenie činnosti TIC a informačného centra o letiskových službách v rámci jedného 
pracoviska so spoločným zdieľaním pracovníkov. BTB bude v každom prípade zabezpečovať 
služby turistického informačného centra na Letisku M. R. Štefánika aj v budúcnosti, či už 
v spolupráci alebo samostatne. 

 
 
2.2 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Andrea Csenkeyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov  
 
Protikorupčné minimum pre Bratislavu 
Uznesenie č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu jedenkrát ročne informáciu o plnení Protikorupčného 

minima pre Bratislavu.  
 
        TK: 31. 01. každoročne 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 
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2.3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5. Zabezpečiť zosúladenie predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy s jeho vyradením 
   z registra majetku. 

 
T: trvalá úloha 
 TK: raz ročne k 31. 1. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Pri predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy je tento na základe riadne uzatvorených 
kúpno-predajných zmlúv odvkladovaných odborom katastra následne vyradený z registra 
majetku. 
 
 
2.4 
 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 908/2010 zo dňa 25. 2. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 4. 2011 a č. 
1055/2013 zo dňa 24.  25. 4. 2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných 
verejných súťaží 
Uznesenie č. 1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. schvaľuje 

všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy nasledovne:  
Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sa použijú pri každom prevode a nájme nehnuteľného majetku 
formou  obchodnej verejnej súťaže.  
Obchodnú verejnú súťaž vyhlási hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 
Bratislava, IČO 00603481, podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona SNR č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy, resp. nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam za týchto podmienok: 
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1.         Vyhlasovateľ súťaže (ďalej len vyhlasovateľ): 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené 
primátorom, IČO 00603481. 
2.         Predmet obchodnej verejnej súťaže:  
    bude definovaný v osobitne schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len osobitne schválené uznesenie). 
3.      Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
       bude uvedená v súťažných podkladoch. 
4.      Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie  zmluvy: 
Súťažný návrh, t. z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, resp. nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo podľa 
príslušných ustanovení zákona SNR č. 116/1990 Zb. o nájme  bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov musí obsahovať najmä: 
4.1 
a)      identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie  bankového 
spojenia, 
b)         identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej len kupujúci): 
1.       ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, 
IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,  číslo telefónu, e-
mail, 
2.       ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu 
miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, 
z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu,        e-mail, 
3.      ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, 
rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo 
telefónu, e-mail, 
c)         predmet obchodnej verejnej súťaže, 
d)         návrh kúpnej ceny, resp. návrh výšky nájomného,  
e)        spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet 
vyhlasovateľa najneskôr do 2 mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami ak v osobitnom uznesení nebude uvedené inak, a to na základe fotokópie kúpnej 
zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami, resp. spôsob a lehoty platenia nájomného. 
Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na  vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá 
kupujúcemu najneskôr do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny, originál nájomnej zmluvy 
vyhlasovateľ odovzdá nájomcovi po podpise zmluvy primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, 
f)       ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny, 
resp. nájomného vo výške 0,05 % z kúpnej ceny, resp. z nájomného, za každý deň omeškania 
z nezaplatenej sumy, 
g)     ustanovenie, ktorým si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak druhá 
zmluvná strany  nedodrží zmluvné záväzky, 
h)     vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
ch) čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že účastník 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému úradu, nie je 
v likvidácií, v konkurze ani v reštrukturalizácií a nie je voči nemu vedené žiadne exekučné 
konanie, 
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i)   záväzok zmluvnej strany, uhradiť vyhlasovateľovi prípadné náklady spojené s úhradou 
správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku a GP. 
4.2 
a)      Vzor súťažného návrhu, t. z. návrh zmluvy bude prílohou konkrétnych súťažných 
podmienok. Účastník súťaže je povinný doručiť vyhlasovateľovi súťažný návrh, t. z. návrh 
zmluvy spracovaný v zmysle predloženého vzoru. Z predloženého vzoru bude vyplývať, ktoré 
ustanovenia zmluvy sú pre účastníka súťaže záväzné, a ktoré je potrebné doplniť, aby jeho 
návrh spĺňal podmienky súťaže. 
b)      Návrh  zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne 
v šiestich vyhotoveniach podpísaných účastníkom súťaže. Podpis účastníka súťaže musí byť 
na všetkých vyhotoveniach úradne overený. 
5.         Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 
5.1        Minimálna kúpna cena sa stanovovať nebude, bude sa iba informatívne uvádzať 
hodnota stanovená znaleckým posudkom, pričom minimálna kúpna cena ponúknutá 
účastníkom súťaže nesmie byť nižšia ako 50 % hodnoty stanovenej znaleckým posudkom. 
  Minimálna výška nájomného sa stanovovať nebude, bude sa iba informatívne uvádzať 
výška nájomného určená na základe Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
5.2       Pri prevode nehnuteľného majetku je účastník súťaže povinný zložiť finančnú 
zábezpeku  vo výške 5 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom, ktorá bude uvedená 
v osobitne schválenom uznesení, a to prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedený 
v konkrétnych súťažných podkladoch. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 
doklad o úhrade z banky.  Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet 
vyhlasovateľa. 
 Pri nájme nehnuteľného majetku je účastník súťaže povinný zložiť finančnú zábezpeku 
minimálne vo výške 5 % z ceny ročného nájomného určenej na základe Rozhodnutia 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov 
a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, minimálne však sumu 1 000,00 Eur, 
a to prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch. O 
tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením 
finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 
5.3       Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške, ktorá bude uvedená v osobitne schválenom 
uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to v hotovosti v pokladni 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady 
výdavkov účastníci súťaže priložia k súťažnému návrhu do zalepenej obálky s označením 
podľa podbodu 5.10  týchto všeobecných podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže 
nevracia. 
5.4      Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny, resp. 
do nájomného. 
5.5       Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa 
ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 
zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú 
alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu. 
5.6       V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník  akýmkoľvek spôsobom zmarí 
uzavretie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
5.7       Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného 
návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 
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5.8       Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
5.9       Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh 
podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 
na predkladanie súťažných návrhov.        
5.10    Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej  obálke s uvedením mena, 
poštovej adresy účastníka, slova: NEOTVÁRAŤ a s označením a v termíne, ktorý bude 
uvedený v osobitne schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade doručovania návrhu poštou, sa za deň doručenia návrhu považuje deň 
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
5.11      Súťažné podmienky a podklady bude možné získať: 
a)         na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk 
b)       v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
5.12   Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, ako aj na internetovej stránke www.bratislava.sk. v lehote do 15 dní 
odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 
5.13   Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
odoslaný list s oznámením o prijatí návrhu a podpise zmluvy. 
5.14 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu  
zmluvy zrušiť obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 
návrhy písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, na internetovej stránke www.bratislava.sk. 
5. 15 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude 
zodpovedať podmienkam súťaže, budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže 
alebo minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže v prípade obchodnej verejnej súťaže 
na prevod nehnuteľného majetku bude nižšia ako 50 % z hodnoty stanovenej znaleckým 
posudkom. 
5.16    Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
Odmietnutie predložených návrhov podľa podbodov 5. 15 a 5. 16 odošle vyhlasovateľ 
účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.  
5.17     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 
z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
5.18     Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 
účasťou v súťaži. 
5.19 Víťaz obchodnej verejnej súťaže pri prevodoch nehnuteľného majetku podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
6.         Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 
6.1          Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov môže byť: 
a)     najvyššia ponúknutá kúpna cena, resp. najvyššie ponúknuté nájomné, 
b)     ako aj iné kritériá, o ktorých sa rozhodne v osobitne schválenom uznesení. 
6.2      V prípade schválenia viacerých kritérií pre posudzovanie súťažných návrhov bude 
v osobitne schválenom uznesení uvedená váha jednotlivých kritérií v percentách. 
7.        Osobitne schvaľované podmienky: 
Pri prerokovaní konkrétneho prevodu, resp. nájmu nehnuteľného majetku formou obchodnej 
verejnej súťaže sa budú osobitne schvaľovať tie podmienky súťaže, ktoré sa vzťahujú 
na konkrétny prevod. resp. nájom s tým, že predložený návrh, t. z. návrh zmluvy bude 
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spracovaný v zmysle príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov a v zmysle 
Všeobecných podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy schválených na týmto uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
Osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa bude 
schvaľovať najmä: 
1.          predmet obchodnej verejnej súťaže, pri nájme nehnuteľného majetku tiež účel a dobu   

nájmu, 
2.          termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 
3.          termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov, 
4.          termín predkladania súťažných návrhov, 
5.          termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov, 
6.          termín oznámenia výsledku vyhodnotenia, 
7.          výška paušálnej náhrady výdavkov, 
8.          minimálna kúpna cena, resp. minimálna výška nájomného, 
9.          výška finančnej zábezpeky, 
10.        kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov, 
11.        špecifické  označenie obchodnej verejnej súťaže, 
12.  možnosť využitia prvkov elektronickej aukcie. 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
postupovať pri prevodoch a nájmoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa 
časti B tohto uznesenia. 

 

T: úloha trvalá,  
    vždy k 31. 1. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Sekcia správy nehnuteľností pri príprave prevodov a nájmov nehnuteľností formou obchodnej 
verejnej súťaže postupuje v zmysle časti B uznesenia č. 1410/2014 zo dňa 30. 1. 2014. 
 

 
2.5 
 
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. 663/2016 časť B bod 1 zo dňa 16. 11. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
1. kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
    zaradiť do plánu činnosti kontrol, aby útvar kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy robil 

námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s. r. o. 
 

T: ihneď 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Vykonávanie náhodných kontrol činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické 
služby, s.r.o., bolo zaradené do plánu činnosti kontrol útvaru mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
http://www.bratislava.sk/plan-kontrolnej-cinnosti/ds-11006679/p1=11050156  

 
 
2.6 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2, body  2, 3, 5, zo dňa 16. 11. 2016 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2.2 v kontrole č. 1 – kontrola letnej údržby – plniť plán opatrení navrhnutý kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy pod bodmi 2 – 7 v termíne ihneď a opatrenie č. 1 plniť 

v termíne do 31. 01. 2017 a navýšiť počet  pracovníkov oddelenia správy komunikácií sekcie 
správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
 
Termín: ihneď 

Uznesenie v bodoch 2, 3, a 5 je splnené. 

2/ Pri zistení nedostatkov pri preberaní prác využívať ustanovenia Čl. VII zmluvy o sankciách 
a upozorniť dodávateľa na možnosť použitia ustanovenia ods. 3 Č. VIII zmluvy. 

Plnenie:  
Doposiaľ pri zistení nedostatkov pri preberaní prác dodávateľ nedostatky odstránil 
v stanovenej lehote. Nebolo preto potrebné konať v zmysel ustanovenia ods. 3. Článku VIII.  
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3/ Pri objednávaní prác postupovať v súlade s Rozhodnutím primátora č. 26/2015. (Obeh 
účtovných dokladov.) 

Plnenie:  
K faktúram sa prikladajú riadne vyplnené a schválené objednávky. 

 

5/ Pri vystavovaní objednávok a schvaľovaní dodávateľských faktúr postupovať v súlade 
s Rozhodnutím primátora č.27/2015. (Finančná kontrola) 

Plnenie:  
K faktúram sa prikladajú riadne vyplnené a schválené objednávky. 
 
 
2.7 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie územného  

plánovania. 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 680/2016 zo dňa 16. 11. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby predĺžil termín verejného prerokovania návrhu urbanistickej štúdie výškového zamerania.  
 
                                                                                                    T:  31. 01. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Bol zverejnený oznam, že verejné prerokovanie návrhu Urbanistickej štúdie výškového 
zónovania hlavného mesta SR Bratislavy sa predlžuje do 31. 1. 2017. 
 
 
2.8 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
             
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018  
Uznesenie č. 684/2016 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 8. 12. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
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1. riaditeľa magistrátu   
1.2 oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy    

a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017. 

T:  5. 1. 2017 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam 
magistrátu boli schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2017, oznámené v stanovenom termíne do 5. 1. 2017. 
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3. Priebežne plnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

3.1 

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. 
 

 

3.2 

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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 708/2016. 
 

 

3.3 

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 8. 12. 2016  
pod písm. e). 
 

 

3.4 

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 
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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. 
 

 

3.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, 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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 710/2016. 
 

 

3.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže 

na urbanistickú štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej 
mienky, 

T: 30.  7. 2014 

 
Uznesením MsZ č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 30. 6. 2016 bola určená 
periodicita predkladania priebežného plnenia uznesenia, a to polročne počnúc 1. 7. 2016. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Participácia bude prebiehať v rámci spracovania zadania a konceptu urbanistickej štúdie 
„Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“. Obstaranie spracovateľa štúdie je aktuálne 
stále v procese verejného obstarávania v gescii oddelenia verejného obstarávania magistrátu.  
 
 

3.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
                                    Mgr. Martin Gajdoš, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                    oddelenie verejného obstarávania 
                                    Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností,  
                                    obchodné spoločnosti: OLO, a.s., DPB, akciová spoločnosť, BVS, a.s.,  
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Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

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

Bratislavy, ktorej obsahom bude:   

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

 
1.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom 

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

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

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

 
1.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 

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

 

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

 

1.6 zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené 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, 

 
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, 



 47 

 

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. 
 

 

3.8 

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 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. 
 

 
3.9 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
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Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2, body 4, 6, 7, zo dňa 16. 11. 2016 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2.2 v kontrole č. 1 – kontrola letnej údržby – plniť plán opatrení navrhnutý kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy pod bodmi 2 – 7 v termíne ihneď a opatrenie č. 1 plniť 
v termíne do 31. 01. 2017 a navýšiť počet  pracovníkov oddelenia správy komunikácií sekcie 
správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní v bodoch 4, 6 a 7. 

 
4/ Vyzvať dodávateľa, aby pri likvidácii odpadu postupoval v súlade s platným VZN 
č. 4/2016 o nakladaní s odpadom a predložil oprávnenia nakladania s odpadmi 
od jednotlivých prijímateľov odpadov za rok 2016. 

Plnenie:  
Priebežne sa plní. Dodávateľ bol písomne vyzvaný, aby pri likvidácii postupoval v súlade 
s platným VZN s č. 4/2016 o nakladaní s odpadom. Dodávateľ ešte nepredložil oprávnenia 
nakladania odpadmi od jednotlivých prijímateľov odpadov za rok 2016 a v predmetne veci 
bol urgovaný.    

 
6/ Doplniť Smernicu č. 4/2016 o výkone finančnej kontroly o vykonávanie finančnej kontroly 

v oblasti výdavkov pre sekciu správy komunikácií. 

Plnenie:  
Priebežne sa plní. k objednávkam je prikladaná zápisnica o vykonaní finančnej kontroly. 
Referát  kontroly a interného auditu bol požiadaný o doplnenie predmetnej smernice, ktorá je 
v súčasnosti v pripomienkovom konaní.  

 

7/ Zabezpečiť od dodávateľa služieb, aby výpisy z GPS navigácie boli predkladané v takej 
forme, aby sa jednoznačne dala identifikovať a odkontrolovať fakturovaná služba. 

Plnenie: 
Priebežne sa plní. Dodávateľ bol vyzvaný písomne na nápravu.  
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4. Plnenie uznesení 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

pri ktorých neboli určené termíny plnenia 
 
 
4.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. 
č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia 
prvkov elektronickej aukcie 
Uznesenie č. 401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

rozšíriť možnosť prihlásených účastníkov na obyvateľov celej mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a pripraviť koncepciu riešenia parkovacích miest na danom pozemku a ich 
optimalizáciu, prípadne vybudovanie parkovacieho domu. 
 
        T: bez termínu 

 

Plnenie uznesenia: 

Dňa 6. 6. 2016 boli vyhodnotené návrhy doručené oddeleniu OVS na prenájom častí 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29, následne boli 
uzatvorené nájomné zmluvy s úspešnými uchádzačmi o nájom pozemkov. Výsledky boli 
zverejnené riadne a včas na úradnej tabuli. Nájomné zmluvy sú zverejnené na webovom sídle 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Sekcia správy nehnuteľností magistrátu v súvislosti s prípravou koncepcie riešenia 
parkovacích miest na danom pozemku a ich optimalizáciou, prípadne vybudovaním 
parkovacieho domu spolupracovala so skeciou dopravy, sekciou územného plánovania 
oddelením stratégie a projektov, útvarom hlavnej architektky. 
Ide o lokalitu mimo dopravného okruhu – vnútorný dvor. Jeho súčasťou sú pozemky 
v súkromnom vlastníctve a v majetku hlavného mesta SR Bratislavy a tento priestor slúži 
výhradne na parkovanie. Vjazd je cez budovu meniarne v majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy (DPB, akciová spoločnosť). Útvar hlavnej architektky spracuje návrh riešenia 
koncepcie parkovania v lokalite Suché Mýto na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy v predpokladanom termíne k 30. 4. 2017. 
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4.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Gajdoš, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                    
Rôzne 
Uznesenie č. 486/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

 žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislav 

pripraviť návrh legislatívnych zmien stavebného zákona č. 50/1976 Zb., resp. zákona 
o geodézii a kartografii č. 215/1995 Z. z. tak, aby bola všeobecným predpisom stanovená 
ohlasovacia povinnosť zmien obsahu digitálnej technickej mapy hlavného mesta SR 
Bratislavy v územnom a stavebnom konaní. 

 

       T: bez termínu 

 

Plnenie uznesenia: 

Rok 2016 
1. Spísané a doplnené súvisiace pripomienky a návrhy k Stavebnému zákonu č. 50/1976 Zb. 
2. Spísané a doplnené súvisiace pripomienky a návrhov k zákonu o geodézii a kartografii  
    č. 215/1995 Z. z., 
3. Súpis a doplnenie súvisiacich pripomienok a návrhov ku Katastrálnemu zákonu 
č. 162/1995 Z. z. 

4. Analýza a návrh pripomienok  k Stavebnému zákonu č. 50/1976 Zb., 
5. Analýza a návrh pripomienok zákonu o geodézii a kartografii č. 215/1995 Z. z., 
6. Analýza navrhovaných zmien v bode 1. a 2. v texte Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z., 
7. Konzultačné stretnutia so zástupcami Komory geodetov a kartografov a Úradu geodézie, 

kartografie a katastra, 
8. Vypracovaný návrh zmien pre legislatívno-právne posúdenie, 
9. Legislatívno-právne posudzovanie návrhu, 
10. Oprava návrhu podľa pripomienok legislatívno-právneho oddelenia. 
  
Rok 2017 
11. Správa o návrhoch pre pravidelnú poradu primátora, 
12. Správa a prerokovanie návrhov v komisii územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva, 
13. Správa o návrhu pre mestskú radu, 
14. Správa o predloženie návrhu pre mestské zastupiteľstvo, 
15. Tvorba paragrafového znenia návrhu podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov 

č. 19/1997 Z. z. 
16. K 19. 1. 2017 oddelenie informačných technológií magistrátu zostavuje správu 

pre pravidelnú poradu primátora (podľa bodu č. 11). 
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4.3 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
                                   Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania   
                         Ing. Milan Černý, 1. námestník primátora 
 
Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky 
Uznesenie č. 503/2016 časť B zo dňa 26. 5. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
pri riešení problému výstavby náhradných nájomných bytov  
 
1. zdržať sa akýchkoľvek developerských aktivít a krokov, ktoré by viedli k výstavbe 

náhradných nájomných bytov v lokalite Ružinov - Ostredky (Astronomická ulica) a 
Ružinov - Pošeň (Čmelíkova ulica), vrátane zastavenia prebiehajúceho verejného 
obstarávania formou naprojektuj a postav, 

2. vydať podriadeným organizáciám pokyn zdržať sa všetkých krokov, súvisiacich s touto 
výstavbou, 

3. v súčinnosti s miestnou časťou Ružinov podniknúť všetky spoločné kroky, potrebné pre 
vytvorenie územného plánu zóny a s tým súvisiaceho vyhlásenia stavebnej uzávery v 
území Ostredky, 

4. bezodkladne začať proces zmeny územného plánu v lokalite bývalého OLO (Bazova ulica 
v Ružinove) na stavebné pozemky, na území ktorých mesto umiestni výstavbu náhradných 
nájomných bytov, 

5. pravidelne informovať zastupiteľstvo o plnení tohto uznesenia v rámci predkladania 
informácie o postupe výstavby náhradných nájomných bytov, 

6. vylúčiť lokalitu Hlaváčikova zo zoznamu vytypovaných lokalít vhodných na výstavbu 
náhradných nájomných bytov, 

7. pripraviť varianty znenia zákona o náhradných bytoch, ktorými sa upraví spôsob riešenia 
tohto problému, 

8. o rokovanie s vedením Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., o možnostiach 
prebratia majetku spoločnosti. 

 

T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 

1. zdržať sa akýchkoľvek developerských aktivít a krokov, ktoré by viedli k výstavbe 
náhradných nájomných bytov v lokalite Ružinov - Ostredky (Astronomická ulica) a 
Ružinov - Pošeň (Čmelíkova ulica), vrátane zastavenia prebiehajúceho verejného 
obstarávania formou naprojektuj a postav, 

Plnenie: 
- uznesenie sa priebežne plní, hlavné mesto SR Bratislava nevykonáva developerské aktivity 

a kroky, ktoré by viedli k výstavbe náhradných nájomných bytov v Ružinove, 
 
2. vydať podriadeným organizáciám pokyn zdržať sa všetkých krokov, súvisiacich s touto 

výstavbou, 
 
Plnenie: 
- uznesenie sa priebežne plní, podriadené organizácie nevykonávajú developerské aktivity 

a kroky, ktoré by viedli k výstavbe náhradných nájomných bytov v Ružinove, 
 
3. v súčinnosti s miestnou časťou Ružinov podniknúť všetky spoločné kroky, potrebné 

pre vytvorenie územného plánu zóny a s tým súvisiaceho vyhlásenia stavebnej uzávery 
v území Ostredky,  

 
Plnenie: 
- obstarávanie územného plánu zóny v území Ostredky zabezpečuje  mestská časť Bratislava- 

Ružinov, ktorá má ako príslušný  orgán územného plánovania všetky potrebné kompetencie 
v zmysle ustanovení stavebného zákona a zároveň je príslušným stavebným úradom, ktorý 
rozhoduje o vyhlásení stavebnej uzávery. Hlavné mesto SR Bratislava poskytuje v týchto 
procesoch potrebnú súčinnosť. 

 
4. bezodkladne začať proces zmeny územného plánu v lokalite bývalého OLO (Bazova ulica 

v Ružinove) na stavebné pozemky, na území ktorých mesto umiestni výstavbu náhradných 
nájomných bytov,  

 
Plnenie: 
- v súčasnosti prebieha obstarávanie Zmien a doplnkov 04. Po skončení tohto procesu budú sa 

obstarávať nové zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
5. pravidelne informovať zastupiteľstvo o plnení tohto uznesenia v rámci predkladania 

informácie o postupe výstavby náhradných nájomných bytov, 
 
Plnenie: 
- uznesenie sa priebežne plní, na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva je predkladaný 

informačný materiál 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. – keďže 
predmetné lokality boli týmto uznesením vylúčené z vytypovaných, od 30. 6. 2016 
predkladaný informačný materiál tieto lokality neobsahuje 

 
6. vylúčiť lokalitu Hlaváčikova zo zoznamu vytypovaných lokalít vhodných na výstavbu 

náhradných nájomných bytov, 
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Plnenie: 
- uznesenie sa priebežne plní, predmetná lokalita bola týmto uznesením vylúčená 

z vytypovaných, od 30. 6. 2016 predkladaný informačný materiál túto lokalitu neobsahuje 
 
7. pripraviť varianty znenia zákona o náhradných bytoch, ktorými sa upraví spôsob riešenia 

tohto problému, 
 
Plnenie: 
- uznesenie sa priebežne plní, spracovalo sa návrh legislatívnych zmien, avšak Ministerstvo 

doprav, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako zákonodarca zmeny zákonov 260/2011 Z. 
z. a 261/2011 Z. z. nepripúšťa    

 

8. o rokovanie s vedením Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., o možnostiach 
prebratia majetku spoločnosti.  

 
Plnenie: 
Na pravidelnej porade primátora dňa 10. 1. 2017 bolo predložené právne stanovisko 
k možnostiam prevodu majetku a k personálnemu obsadeniu orgánov Spoločnosti pre rozvoj 
bývania v Bratislave, n.o., vyplývajúce zo záverov pravidelnej porady primátora zo dňa 29. 
11. 2016 k materiálu „Informácia o návrhu na riešenie fungovania Spoločnosti pre rozvoj 
bývania, n.o.“.   
Z hľadiska možností prebratia majetku spoločnosti je veľmi dôležitá informácia o ďalšom 
postupe v projektoch v prípade zániku Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., 
keďže ide formu majetku (rozpracované projekty). Sekcia správy komunikácií, životného 
prostredia a stavebných činností nedisponuje do dnešného dňa relevantnou odpoveďou 
zo strany Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.  
 
 
4.4 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Petícia za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja 
v lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného 
plánu 
Uznesenie č. 521/2016 časť B zo dňa 29. 6. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                           B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

1. o zabezpečenie vypracovania štúdie verejnej mestskej dunajskej pláže Lido, na základe 
predloženého ideového návrhu Lido lagúny,  požiadaviek petície a rešpektovania 
verejného záujmu, 
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2. aby štúdia rešpektovala vo svojom zadaní zachovanie činnosti vodáckych lodeníc 
na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. 

                                                                                            

T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
V rozpočte útvaru hlavnej architektky na rok 2017 je vyčlenená čiastka 4 000,00 Eur 
pre externého spracovateľa štúdie bratislavských nábreží, ktorá sa bude zaoberať aj územím 
petržalského nábrežia Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido.  
 
 
4.5 
 
Nositeľ:     Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
Plnitelia:   Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave 

                Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného  
prostredia a stavebných činností - garant 

 
Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 - 2018 – doplnená 
Uznesenie č. č. 569/2016 časť C zo dňa 30. 6. 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 C. žiada 
  
doplniť koncepciu Mestských lesov o stanovisko komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy zo dňa 10. 5. 2016 (bod č. 1, časti A, B).  
 
                                                                                         T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Mestské lesy v Bratislave vytýčili tému najbližšieho stretnutia pracovnej skupiny, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 1. 2. 2017 a to „Šport“, a „Rekreačné areály“  na základe  uznesenia komisie 
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského 
zastupiteľstva podľa bodu č.1 časť B, bod 7 a bod 8. 
 
 
4.6 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia:                    Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľnosti 
                                   PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ MUOP 
                                   Mgr. Zuzana Devera, vedúca oddelenia komunikácie a marketingu 
                                   Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka  
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Projekt Nová Obchodná 
Uznesenie č. 573/2016 časť B zo dňa 30. 6. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                  B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy   
intenzívnejšie zapojiť relevantné oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
do participačného procesu so zameraním na riešenie reklamného smogu a zohľadniť 
partnerskú spoluprácu pri plánovaní rozpočtu na rok 2017.  
 
                                                                                     T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Na fakulte architektúry sa uskutočnil začiatkom januára 2017 zber študentských prác s témou 
urbanistických zásahov do širšej oblasti Obchodnej ulice a vizuálneho smogu na fasádach 
objektov. Urbanistické práce boli na fakulte odprezentované dňa 10. 1. 2017 za prítomnosti 
pani hlavnej architektky Ingrid Konrad a profesora Kováča. Dňa 23.1. sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie k projektu Nová Obchodná. Pozvaný bol pán Ondrejíčka (STU), ktorý 
informoval o projekte MUNISS. Hlavným zámerom projektu MUNISS je využitie potenciálu 
študentov pre tvorbu praktických demo projektov so zameraním na Obchodnú ulicu. Ide 
o súťaž študentských tímov, ktoré spolu súperia o vytvorenie originálnych štúdií na témy 
zadané hlavným mestom SR Bratislavou. Pri študentských prácach  momentálne robí profesor 
Gregor ich formálnu úpravu, aby mohli byť na prelome januára a februára 2017 
odprezentované pred zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
4.7 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka 
                                     Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie územného 

plánovania 
 
Návrh na vypísanie medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže na stvárnenie 
areálu bývalej Artmedie a priľahlých plôch v okolí Krasovského ulice a Tyršovho 
nábrežia 
Uznesenie č. 578/2016 body 4 a 5 zo dňa 6. 9. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. aby poveril hlavnú architektku hlavného mesta SR Bratislavy a sekciu územného 
plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy spracovaním metodiky postupu 
schvaľovania takýchto lokalít a pozemkov a projektov na nich. 
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5. aby poveril sekciu územného plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
zapracovať výsledky týchto materiálov do územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
v nasledujúcich zmenách a doplnkoch územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
            
                                                                          T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Postup schvaľovania investičných zámerov stanovuje platný stavebný zákon a týka sa 
všetkých lokalít a pozemkov na území hlavného mesta SR Bratislavy.  
Po dôkladnom posúdení predmetnej úlohy konštatujeme, že spracovaná metodika postupu 
schvaľovania takýchto lokalít a pozemkov a projektov na nich nie je vynútiteľná z hľadiska 
príslušných ustanovení právnych predpisov.  
 
 
4.8 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                    
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 2 zo dňa 29. 9. 2016 
 
Mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

 
2. zapracovať do nájomnej zmluvy nasledovné povinnosti nájomcu: 
        2.1. Povinnosť umožniť stavebné úpravy a poskytnúť súčinnosť v súvislosti 
s vybudovaním napojenia podchodu na budúcu železničnú stanicu Filiálka. 
      2.2. Povinnosť nainštalovať do podchodu elektronické informačné tabule alebo LCD 
displeje, informujúce o najbližších odchodoch električiek a autobusov ku každému 
východu na nástupištia električiek a k východom smerujúcim k zastávkam autobusov. 
      2.3. Povinnosť umožniť spoločnosti DPB a.s., bezodplatné umiestnenia minimálne 
1 multifunkčného automatu na predaj cestovných lístkov a pripraviť preň elektrickú 
prípojku v rámci rekonštrukcie elektroinštalácie.     

                                                                                             
                                                                                                          T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. Zmluva o nájme je obojstranne podpísaná. Zverejnená na webovom 
sídle hlavného mesta SR Bratislavy : 
http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=44416&p1=110
50333 
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4.9 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                     
Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 619/2016 zo dňa 29. 9. 2016, ktorého výkon bol v bode 2 pozastavený 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

potvrdzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/2016 
zo dňa 29. 9. 2016, ktorého výkon bol v časti (v bode 2) pozastavený, v nasledovnom znení: 
  
Mestské zastupiteľstvo  
                                                                      žiada 
 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
 
2.   zriadil pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude 
  
2.1   posúdiť možnosti ukončenia  Nájomnej zmluvy č. 3/1997 z 02. 01. 1998, uzavretej 
s nájomcom HOREST, spol. s r.o., so sídlom Uránová 2, Bratislava, IČO 35735660, ktorej 
predmetom je nájom priestorov v budove na Uránovej 2 v Bratislave, pred uplynutím 
dojednanej doby nájmu (31. 12. 2018), 
 
 2.2   zabezpečiť realizáciu ukončenia Nájomnej zmluvy č. 3/1997 pred uplynutím dojednanej 
doby nájmu (31. 12. 2018), vrátane realizácie vysporiadania právnych vzťahov súvisiacich 
s ukončením Nájomnej zmluvy č. 3/1997, 
 
2.3   zabezpečiť následnú realizáciu rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 v Bratislave, 
za účelom umiestnenia základnej umeleckej školy v jej priestoroch.  
 
                                                                                                               T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Dňa 11. 11. 2016 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny na ktorom bolo dohodnuté, 
že na ďalšie stretnutie, bude pozvaný zástupca nájomcu za účelom dohodnutia podmienok 
predčasného ukončenia nájomného vzťahu dohodou.  
Dňa 25. 11. 2016 sa konalo stretnutie pracovnej skupiny vo veci objektu Uránová 2, ktorého 
sa zúčastnil zástupca nájomcu spol. Horest, spol. s r.o.  
Na stretnutí bolo dohodnuté, že nájomca doručí písomný súhlas s predčasným ukončením 
nájmu s požiadavkou na vyplatenie čiastky 100 000,00 Eur a s informáciou o čase odovzdania 
predmetu nájmu. Dňa 29. 11. 2016 bol do podateľne Magistrátu doručený písomný súhlas 
nájomcu spol. Horest, spol. s r.o. s predčasným ukončením nájmu.  
V súčasnosti sekcia správy nehnuteľností magistrátu zhromažďuje podklady k príprave 
materiálu na rokovanie orgánov hlavného mesta SR Bratislavy vo veci ukončenia nájmu 
objektu na Uránovej 2 (stanoviská odborných útvarov magistrátu). Predpokladaný termín 
predloženia materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva je marec 2017. 
Potom môže následne začať príprava a realizácia rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 
v Bratislave, za účelom umiestnenia základnej umeleckej školy v jej priestoroch.  
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4.10 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie územného  

plánovania. 
 
Vyhlásenie národného parku Podunajsko 
Uznesenie č. 627/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 informovať o podpore na vyhlásenie Národného parku Podunajsko Ministerstvo životného 
prostredia SR a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.  
 
                                                                                                      T: bez termínu 
  
Plnenie uznesenia: 
Podpísané listy primátorom hlavného mesta SR Bratislavy k predmetnej problematike boli 
expedované na Bratislavský samosprávny kraj a Ministerstvo životného prostredia SR. 
 
 
4.11 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Ing. Marcel Held, 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. 640/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. aby odložil zahájenie stavebných prác na stavbe "Výstavba nájomných bytov na ul. 
Pri kríži, mestská časť Bratislava-Dúbravka" na pozemkoch parc. č. 3449/45, 
3449/120, 3449/146, k. ú. Dúbravka, s prípojkami inžinierskych sietí na pozemkoch 
parc. č. 3449/45, 3449/120, 3449/146, 3449/311, 3449/1, 3449/18, 3449/15, 3449/145, 
k. ú. Dúbravka, do doby pokým nebude vyriešená situácia s parkovacími miestami, 
ktoré sú v súčasnej dobe využívané obyvateľmi práve na miestach, na ktorých má byť 
umiestnený bytový dom s náhradnými nájomnými bytmi, vrátane doriešenia 
vybudovania parku a dosadenia zelene. 

 
                                                                                          T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Dňa 17. 1. 2017 sa stretol primátor hlavného mesta SR Bratislavy so starostom mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy predložil ideový návrh 
na vybudovanie parku a parkoviska v predmetnej lokalite. Náklady na vybudovanie parku 
a parkoviska sú kryté v rámci rozpočtu 2017 cez mestskú organizáciu Generálny investor 
Bratislavy(GIB). 
 
 
4.12 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, 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. 668/2016 časť B zo dňa 16. 11. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní mamteriálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 261/2016 zo dňa 29. 10. 2016, ktoré označilo lokality Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Poloreckého za nevhodné na výstavbu náhradných nájomných bytov, 
zameral najbližšie kroky hlavného mesta SR Bratislavy pri riešení tejto problematiky, 
pokiaľ ide o mestskú časť Bratislava-Petržalka, na výber iných vhodných lokalít na 
výstavbu náhradných nájomných bytov, a to z tých lokalít, ktoré sú navrhnuté v materiáli 
(lokality s potrebou zmeny funkčného využitia v územnom pláne), z tých, ktoré odporučilo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v materiáli k uzneseniu 
č. 261/2016 zo dňa 29. 10. 2016 alebo z tých, ktoré sa ukážu ako vhodné po stretnutí 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 611/2016 zo dňa 29. 09. 2016 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 625/2016 zo dňa 27. 10. 2016. 

2. aby konečný výber lokalít určených na výstavbu náhradných nájomných bytov v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka vykonal po dohode s Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

 
                                                                                         T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa plní priebežne. (Návrh na určenie termínu splnenia predmetného uznesenia - 
6.9). 
Na predmetné lokality obyvatelia okolitých bytových domov spísali petíciu proti plánovanej 
výstavbe. Odpoveď na petíciu sa spracováva a bude predložená na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v marci 2017.  
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4.13 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení neskorších predpisov 
Uznesenie č. 686/2016 časť B zo dňa 8. 12. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vydaním úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. 
 

T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 2.1.2017 predložilo oddelenie životného prostredia a mestskej zelene úplné znenie 
všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na podpis primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.  
Oddelenie legislatívno-právne v rámci podpisovania zaslalo dňa 20. 1. 2017 oddeleniu 
životného prostredia a mestskej zelene pripomienky, ktoré boli zapracované do tohto 
všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy a následne bolo toto 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy podpísané primátorom hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
 
 
 



 61 

4.14 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                     Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 
  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva 
k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR Bratislavou. 
 

T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Sekcia správy nehnuteľností momentálne spracováva právnu analýzu o možnostiach postupu 
nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR 
Bratislavou.  
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5. Nesplnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

5.1 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 

T: 30. 11. 2012 
Uznesením MsZ č. 895/2012 časť    C zo dňa 13. 12. 2012 predĺžený termín na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1279/2013 časť    B  bod 1.3 zo dňa 24. 10. 2013 predĺžený termín na 
30. 11. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1361/2013 časť    B bod 5 podbod 5.2 zo dňa 12. 12. 2013 predĺžený 
termín na 31. 12. 2014. 
Uznesením MsZ č. 11/2015 časť    B bod 5 podbod 5.1 zo dňa 5. 2. 2015 predĺžený termín 
na 30. 6. 2015. 
Uznesením MsZ č. 232/2015 časť    B bod 3 podbod 3.2 zo dňa  24. 9. 2015 predĺžený 
termín na 1. 3. 2016. 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 31. 3. 2016 - TK: 30. 6. 
2016. 
Uznesením MsZ č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 30. 6. 2016 bol určený nový 
termín splnenia uznesenia na 31. 12. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie ročnej periodicity plnenia uznesenia - 6.1) 
Na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 sa predkladá Informácia 
o aktuálnom stave vysporiadaní majetku zvereného mestským častiam. Tento proces nie je 
ešte dokončený. 
Sekcia správy nehnuteľností uskutočňuje dokladovú inventúru majetku zvereného do správy 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na základe dodržania navrhnutého postupu, 
vytvára inventúrny súpis vo formáte .xls, to všetko za účelom vytvorenia databázy majetku 
zvereného mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy porovnaním s Protokolmi 
o zverení nehnuteľného majetku a údajmi katastra nehnuteľností. Výsledkom je databáza 
majetku zvereného mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy a  majetku v priamej 
správe hlavného mesta SR Bratislavy. Proces prebieha postupne vzhľadom na veľké 
množstvo údajov. 
 



 63 

5.2 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva,  

                                        členka 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 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 
4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

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

        TK: polročne 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie nového  termínu splnenia uznesenia - 6.2) 
Informačný materiál nebol dodaný členkou dozornej rady ALIANCIA STARÁ TRŽNICA 
poslankyňou mestského zastupiteľstva Ing. arch. Luciou Štasselovou na expedíciu materiálov 
na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 

 

5.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania              
 
Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia  
Uznesenie č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku  

17/9 (Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie, 
 

T: september 2014  
 
Uznesením č. 1779/2014 časť B zo dňa 23. 7. 2014 zmena termínu na TK: 1 x ročne k 1. 
6. 
Uznesením č. 176/2015 časť B bod 3 podbod 3.3 zo dňa 24. a 25. 6. 2015 zmena termínu: 
na 24. 9. 2015. 
Uznesením č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.5 zo dňa 24. 9. 2015 zmena termínu na 29. 
2. 2016. 
Uznesením č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.6 zo dňa 31. 3. 2016 zmena termínu na 
február 2017. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie termínu splnenia uznesenia - 6.3) 
V súvislosti s priebežným plnením tohto uznesenia, prebieha koordinovanie procesu 
obstarávania územného plánu zóny s ďalšími procesmi uskutočňovanými v súvislosti 
s dotknutým územím. 
 

 

5.4 

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

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v podnikoch s majoritnou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, 
a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., METRO Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich 
mimoriadneho odmeňovania vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  



 65 

2. ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy do štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností zabezpečil zapracovanie 
podmienok mimoriadneho odmeňovania podľa vyššie uvedených kritérií do zmluvných 
vzťahov, ktoré budú uvedené spoločnosti uzatvárať s novými členmi štatutárnych orgánov. 
3. aby vyhodnocovanie plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov zabezpečil 
každoročne v správe, predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
spolu s návrhom mimoriadnych odmien pre členov štatutárnych orgánov vyššie uvedených 
spoločností.  
4.  aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v štatutárnych orgánoch 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh spôsobu ich odmien a postihov vo vzťahu 
k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.   
  
                                                    T: zasadnutie MsZ - 10. 12. 2015 a následne vždy k 31. 12.  
 
 
Uznesením MsZ č. 299/2015 časť B bod 3 podbod 3.9 z 19. 11. 2015 určenie nového 
termínu plnenia uznesenia na 31. 12. 2015. 
Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.2zo 4. 2. 2016 určenie nového 
termínu plnenia uznesenia na 31. 3. 2016. 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.6 zo dňa 31. 3. 2016 určenie nového 
termínu plnenia uznesenia na 26. 5. 2016. 
Uznesením MsZ č. 488/2016 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 26. 5. 2016 určenie nového 
termínu plnenia uznesenia na 30. 6. 2016. 
Uznesením MsZ č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.3 určenie nového termínu plnenia 
uznesenia na 27. 10. 2016. 
Dňa 29. 9. 2016 na rokovaní mestského zastupiteľstva nebolo prijaté uznesenie 
k materiálu Informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva k 30. 6. 2016 až k 31. 
8. 2016, a niektorých uznesení s termínom plnenia k 30. 9. a 31. 10. 2016, čiže nebol 
schválené predĺženie termínu splnenia uznesenia na 31. 1. 2017 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia - 6.4) 
Odborné útvary magistrátu (oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, oddelenie 
verejnej dopravy)  spracovali zmeny a doplnky k pôvodnej verzii materiálu, podklady 
odstúpili na oddelenie legislatívno-právne, kde boli skompletizované a zaslané poslancovi 
mestského zastupiteľstva pánovi Ing. Martinovi Chrenovi na ďalšie spracovanie. V októbri 
2016 bol predsedom predstavenstiev spol. DPB, akciová spoločnosť, OLO, a.s., a BVS, a.s., 
zaslaný primátorský list, obsahujúci informáciu o predmetnom uznesení mestského 
zastupiteľstva so žiadosťou, aby pri výkone svojej riadiacej pôsobnosti zabezpečili 
v súvislosti so spracovaním návrhu výkonových ukazovateľov potrebnú súčinnosť, vrátane 
poskytnutia potrebných informácií a dokumentácie spoločností zástupcom zainteresovaných 
odborných útvarov magistrátu. V priebehu novembra 2016 bol návrh kritérií prerokovaný 
so zástupcami obchodných spoločností DPB, akciová spoločnosť a OLO a.s., za účasti 
poslanca mestského zastupiteľstva pána Ing. Martin Chrena. Na základe prezentovaných 
a dodatočne doručených pripomienok bol materiál upravený v časti, týkajúcej sa obchodných 
spoločností DPB, akciová spoločnosť a OLO a.s. Na rokovaní so zástupcami BVS, a.s., dňa 
1. 12. 2016 sa poslanec mestského zastupiteľstva pán Ing. Martin Chren nezúčastnil, pričom 
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materiál bol odprezentovaný zástupcami magistrátu s tým, že BVS, a. s., sa k nemu vyjadrí 
následne. 

Stanovisko BVS, a.s. bolo doručené hlavnému mestu SR Bratislave dňa 1. 2. 2017, nakoľko 
predstavenstvo spoločnosti BVS, a.s., sa predmetnou vecou zaoberalo až na zasadnutí, ktoré 
sa uskutočnilo v 3. týždni roka 2017. Stanovisko zo strany BVS, a.s., sme preposlali 
poslancovi mestského zastupiteľstva pánovi Ing. Martinovi Chrenovi s tým, že v týždni od 6. 
2. do 10. 2.2017 sa bude konať rokovanie za účasti zástupcov SPČ a poslanca mestského 
zastupiteľstva Ing. M. Chrena, po ktorom bude finalizovaný výsledný materiál. 

 
 
5.5 
 
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. Marcel Held, 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 1 zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

 
Predĺženie termínu na 27. 10. 2016 na rokovaní MsZ dňa 29. 9 .2016 nebolo schválené 
v rámci komplexného Informačného materiálu o plnení uznesení MsZ.  
Uznesením č. 681/2016 časť B bod 4 podbod 4.2  určenie nového termínu na 16. 2. 2017 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 6. 5) 
Uznesenie je nesplnené z dôvodu stále prebiehajúcich rokovaní s príspevkovými 
organizáciami hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

 

5.6 

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

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

T: 29. 9. 2016 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie kontrolného termínu splnenia uznesenia - 6.6) 
Informačný materiál bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva až 
po uskutočnení rokovania hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou OLO, a.s., nakoľko 
v polovici tohto roka končí zmluva medzi predmetnou spoločnosťou a hlavným mestom SR 
Bratislavou.  
 
 
5.7 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                     Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka 
                                     Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie územného 

plánovania 
 
Návrh na vypísanie medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže na stvárnenie 
areálu bývalej Artmedie a priľahlých plôch v okolí Krasovského ulice a Tyršovho 
nábrežia 
Uznesenie č. 578/2016 bod 2 zo dňa 6. 9. 2016 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. aby poveril hlavnú architektku hlavného mesta SR Bratislavy a sekciu územného 

plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť prezentáciu 
predmetného investičného zámeru na komisii územného strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
pre všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie termínu splnenia uznesenia - 6.7) 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy poveril Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavnú architektku, 
a sekciu územného plánovania magistrátu, aby zabezpečili prezentáciu predmetného 
investičného zámeru na komisii územného plánovania, životného prostredia a výstavby 
mestského zastupiteľstva ako i pre všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Predmetný 
investičný zámer bol však prezentovaný zatiaľ iba pre členov komisie územného 
strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva 
a následne bude tento investičný zámer prezentovaný v mesiaci marci 2017 všetkým 
poslancom mestského zastupiteľstva.  
 
 
5.8 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 zo dňa 16. 11. 2016 - opatrenie č. 1 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2.2 v kontrole č. 1 – kontrola letnej údržby – plniť plán opatrení navrhnutý kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy pod bodmi 2 – 7 v termíne ihneď a opatrenie č. 1 plniť 

v termíne do 31. 01. 2017 a navýšiť počet  pracovníkov oddelenia správy komunikácií sekcie 
správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
Plnenie uznesenia: 
Opatrenie č. 1 predmetného uznesenia je nesplnené. (Návrh na určenie termínu splnenia 
uznesenia - 6.8) 
 
Termín: do 31. 1. 2017 

1/ Zabezpečiť zvýšenie počtu zamestnancov OSK tak, aby mohli byť prace preberane v súlade 
s ustanoveniami zmluvy zo dňa 1. 11. 2010. 

 
Tieto funkcie neboli personálne posilnené. Stav OSK bol navýšený o dvoch zamestnancov 
avšak pre verejné osvetlenie a pasportizáciu ulíc. Na oddelení správy komunikácií prichádza 
k personálnym zmenám a po vyhodnotení letného operačného plánu príde i k prehodnoteniu 
jeho personálneho obsadenia. 
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5.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Rôzne 
Uznesenie č. 679/2016 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. (Návrh na zrušenie uznesenia 7.2.) 
Poplatok za rozvoj sa riadi zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 
je určené, že správcom poplatku sú mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. Z tohto 
dôvodu nie je hlavné mesto SR Bratislava kompetentné vypracovať požadované analýzy.   
 
 
5.10 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                      životného prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 720/2017 zo dňa 26. 1. 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
pripravil detailný chronologický zoznam krokov, úkonov a iných činností, ktoré Magistrát 
hlavného mesta  SR Bratislavy vykonal od 01. 12. 2014 do 31. 12. 2016, ohľadom 
zabezpečenia verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR Bratislavy od 01. 01. 2017. 
 
  T: 16. 02. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie termínu splnenia uznesenia - 6.10) 
Odborné útvary potrebujú na prípravu predmetnej genézy viac časového priestoru, keďže ide 
o históriu dlhšieho časového obdobia.  
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6. Určenie nových termínov plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

6.1 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 

T: 30. 11. 2012 
 

Uznesením MsZ č. 895/2012 časť    C zo dňa 13. 12. 2012 predĺžený termín na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1279/2013 časť    B  bod 1.3 zo dňa 24. 10. 2013 predĺžený termín 
na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1361/2013 časť    B bod 5 podbod 5.2 zo dňa 12. 12. 2013 predĺžený 
termín na 30. 6. 2015. 
Uznesením MsZ č. 11/2015 časť    B bod 5 podbod 5.1 zo dňa 5. 2. 2015 predĺžený termín 
na 31. 12. 2014. 
Uznesením MsZ č. 232/2015 časť    B bod 3 podbod 3.2 zo dňa  24. 9. 2015 predĺžený 
termín na 1. 3. 2016. 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 31. 3. 2016 - TK: 30. 6. 
2016. 
Uznesením MsZ č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 30. 6. 2016 bol určený nový 
termín splnenia uznesenia na 31. 12. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie ročnej periodicity plnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 5.1) 
Na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 sa predkladá Informácia 
o aktuálnom stave vysporiadaní majetku zvereného mestským častiam. Tento proces nie je 
ešte dokončený. 
Sekcia správy nehnuteľností uskutočňuje dokladovú inventúru majetku zvereného do správy 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na základe dodržania navrhnutého postupu, 
vytvára inventúrny súpis vo formáte .xls, to všetko za účelom vytvorenia databázy majetku 
zvereného mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy porovnaním s Protokolmi 
o zverení nehnuteľného majetku a údajmi katastra nehnuteľností. Výsledkom je databáza 
majetku zvereného mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy a  majetku v priamej 
správe hlavného mesta SR Bratislavy. Proces prebieha postupne vzhľadom na veľké 
množstvo údajov. 
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Na základe tejto skutočnosti navrhujeme ročnú periodicitu plnenia predmetného 
uznesenia vždy k 31. 12. 
 

 
6.2 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva,  

                                         členka 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 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 
4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

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

         
TK: polročne 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 5.2) 
Informačný materiál nebol dodaný členkou dozornej rady ALIANCIA STARÁ TRŽNICA  
poslankyňou mestského zastupiteľstva Ing. arch. Luciou Štasselovou na expedíciu materiálov 
na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia uznesenia 
na 30. 3. 2017. 
 

 
6.3 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania              
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Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia  
Uznesenie č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku  

17/9 (Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie, 
 

T: september 2014  
 
Uznesením č. 1779/2014 časť B zo dňa 23. 7. 2014 zmena termínu na TK: 1 x ročne k 1. 
6. 
Uznesením č. 176/2015 časť B bod 3 podbod 3.3 zo dňa 24. a 25. 6. 2015 zmena termínu: 
na 24. 9. 2015. 
Uznesením č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.5 zo dňa 24. 9. 2015 zmena termínu na 29. 
2. 2016. 
Uznesením č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.6 zo dňa 31. 3. 2016 zmena termínu na 
február 2017. 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 5.3) 
V súvislosti s priebežným plnením tohto uznesenia, prebieha koordinovanie procesu 
obstarávania územného plánu zóny s ďalšími procesmi uskutočňovanými v súvislosti 
s dotknutým územím. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín splnenia uznesenia 
na 30. 3. 2017. 
 

 

6.4 

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

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v podnikoch s majoritnou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, 
a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., METRO Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich 
mimoriadneho odmeňovania vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  
2. ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy do štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností zabezpečil zapracovanie 
podmienok mimoriadneho odmeňovania podľa vyššie uvedených kritérií do zmluvných 
vzťahov, ktoré budú uvedené spoločnosti uzatvárať s novými členmi štatutárnych orgánov. 
3. aby vyhodnocovanie plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov zabezpečil 
každoročne v správe, predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
spolu s návrhom mimoriadnych odmien pre členov štatutárnych orgánov vyššie uvedených 
spoločností.  
4.     aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v štatutárnych orgánoch 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh spôsobu ich odmien a postihov vo vzťahu 
k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.   
     
                                                     T: zasadnutie MsZ - 10. 12. 2015 a následne vždy k 31. 12.  
 
 
Uznesením MsZ č. 299/2015 časť B bod 3 podbod 3.9 z 19. 11. 2015 určenie nového 
termínu plnenia uznesenia na 31. 12. 2015. 
Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.2zo 4. 2. 2016 určenie nového 
termínu plnenia uznesenia na 31. 3. 2016. 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.6 zo dňa 31. 3. 2016 určenie nového 
termínu plnenia uznesenia na 26. 5. 2016. 
Uznesením MsZ č. 488/2016 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 26. 5. 2016 určenie nového 
termínu plnenia uznesenia na 30. 6. 2016. 
Uznesením MsZ č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.3 určenie nového termínu plnenia 
uznesenia na 27. 10. 2016. 
Dňa 29. 9. 2016 na rokovaní mestského zastupiteľstva nebolo prijaté uznesenie 
k materiálu Informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva k 30. 6. 2016 až k 31. 
8. 2016, a niektorých uznesení s termínom plnenia k 30. 9. a 31. 10. 2016, čiže nebol 
schválené predĺženie termínu splnenia uznesenia na 31. 1. 2017 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 5.4) 
Odborné útvary magistrátu (oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, oddelenie 
verejnej dopravy)  spracovali zmeny a doplnky k pôvodnej verzii materiálu, podklady 
odstúpili na oddelenie legislatívno-právne, kde boli skompletizované a zaslané poslancovi 
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mestského zastupiteľstva pánovi Ing. Martinovi Chrenovi na ďalšie spracovanie. V októbri 
2016 bol predsedom predstavenstiev spol. DPB, akciová spoločnosť, OLO, a.s., a BVS, a.s., 
zaslaný primátorský list, obsahujúci informáciu o predmetnom uznesení mestského 
zastupiteľstva so žiadosťou, aby pri výkone svojej riadiacej pôsobnosti zabezpečili 
v súvislosti so spracovaním návrhu výkonových ukazovateľov potrebnú súčinnosť, vrátane 
poskytnutia potrebných informácií a dokumentácie spoločností zástupcom zainteresovaných 
odborných útvarov magistrátu. V priebehu novembra 2016 bol návrh kritérií prerokovaný 
so zástupcami obchodných spoločností DPB, akciová spoločnosť a OLO a.s., za účasti 
poslanca mestského zastupiteľstva pána Ing. Martina Chrena. Na základe prezentovaných 
a dodatočne doručených pripomienok bol materiál upravený v časti, týkajúcej sa obchodných 
spoločností DPB, akciová spoločnosť a OLO a.s. Na rokovaní so zástupcami BVS, a.s., dňa 
1. 12. 2016 sa poslanec mestského zastupiteľstva pán Ing. Martin Chren nezúčastnil, pričom 
materiál bol odprezentovaný zástupcami magistrátu s tým, že BVS, a. s., sa k nemu vyjadrí 
následne. 

Stanovisko BVS, a.s. nám bolo doručené dňa 1. 2. 2017, nakoľko predstavenstvo spoločnosti 
BVS, a.s. sa predmetnou vecou zaoberalo až na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v 3. týždni 
roku 2017. Stanovisko zo strany BVS, a.s., sme preposlali poslancovi mestského 
zastupiteľstva pánovi Ing. Martinovi Chrenovi s tým, že v týždni od 6. 2. do 10. 2.2017 sa 
bude konať rokovanie za účasti zástupcov SPČ a poslanca mestského zastupiteľstva Ing. M. 
Chrena, po ktorom bude finalizovaný výsledný materiál. 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín splnenia uznesenia 
na 30. 3. 2017. 
 
 
6.5 
 
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. Marcel Held, 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 1 zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

 
 
 



 76 

Predĺženie termínu na 27. 10. 2016 na rokovaní MsZ dňa 29. 9. 2016 nebolo schválené 
z dôvodu neprijatia uznesenia k Informácii plnení uznesení mestského zastupiteľstva.  
Uznesením č. 681/2016 časť B bod 4 podbod 4.2  určenie nového termínu na 16. 2. 2017 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 5.5) 
Uznesenie je nesplnené z dôvodu stále prebiehajúcich rokovaní s príspevkovými 
organizáciami hlavného mesta SR Bratislavy.  
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia predmetného 
materiálu na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017. 
 

 

6.6 

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

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

T: 29. 9. 2016 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie kontrolného termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 5.6)  
Informačný materiál bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva až 
po uskutočnení rokovania hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou OLO, a.s., nakoľko 
v polovici tohto roka končí zmluva medzi predmetnou spoločnosťou a hlavným mestom SR 
Bratislavou.  
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme štvrťročnú periodicitu kontroly plnenia 
predmetného uznesenia počnúc 1. 3. 2017. 
 
 
6.7 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                     Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka 
                                     Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie územného 

plánovania 
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Návrh na vypísanie medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže na stvárnenie 
areálu bývalej Artmedie a priľahlých plôch v okolí Krasovského ulice a Tyršovho 
nábrežia 
Uznesenie č. 578/2016 bod 2 zo dňa 6. 9. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. aby poveril hlavnú architektku hlavného mesta SR Bratislavy a sekciu územného 

plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť prezentáciu 
predmetného investičného zámeru na komisii územného strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
pre všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 5.7) 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy poveril Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavnú architektku, 
a sekciu územného plánovania magistrátu, aby zabezpečili prezentáciu predmetného 
investičného zámeru na komisii územného plánovania, životného prostredia a výstavby 
mestského zastupiteľstva ako i pre všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Predmetný 
investičný zámer bol však prezentovaný zatiaľ iba pre členov komisie územného 
strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva 
a následne bude tento investičný zámer prezentovaný v mesiaci marci 2017 všetkým 
poslancom mestského zastupiteľstva.  
Na základe uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín prezentácie predmetného 
investičného zámeru na 15. 3. 2017 pre všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 
 
6.8 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 zo dňa 16. 11. 2016 – opatrenie č. 1 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 

2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2.2 v kontrole č. 1 – kontrola letnej údržby – plniť plán opatrení navrhnutý kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy pod bodmi 2 – 7 v termíne ihneď a opatrenie č. 1 plniť 
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v termíne do 31. 1. 2017 a navýšiť počet  pracovníkov oddelenia správy komunikácií sekcie 
správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 5.8) 
Termín: do 31. 1. 2017 

1/ Zabezpečiť zvýšenie počtu zamestnancov OSK tak, aby mohli byť prace preberane v súlade 
s ustanoveniami zmluvy zo dňa 1. 11. 2010. 

 
Tieto funkcie neboli personálne posilnené. Stav OSK bol navýšený o dvoch zamestnancov 
avšak pre verejné osvetlenie a pasportizáciu ulíc. Na oddelení správy komunikácií prichádza 
k personálnym zmenám a po vyhodnotení letného operačného plánu príde i k prehodnoteniu 
jeho personálneho obsadenia. 
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia predmetného uznesenia 
na 16. 11. 2017. 
 
 
6.9 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, 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. 668/2016 časť B zo dňa 16. 11. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní mamteriálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta  SR Bratislavy, 

3. aby v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 261/2016 zo dňa 29. 10. 2016, ktoré označilo lokality Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Poloreckého za nevhodné na výstavbu náhradných nájomných bytov, 
zameral najbližšie kroky hlavného mesta SR Bratislavy pri riešení tejto problematiky, 
pokiaľ ide o mestskú časť Bratislava-Petržalka, na výber iných vhodných lokalít na 
výstavbu náhradných nájomných bytov, a to z tých lokalít, ktoré sú navrhnuté v materiáli 
(lokality s potrebou zmeny funkčného využitia v územnom pláne), z tých, ktoré odporučilo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v materiáli k uzneseniu 
č. 261/2016 zo dňa 29. 10. 2016 alebo z tých, ktoré sa ukážu ako vhodné po stretnutí 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 611/2016 zo dňa 29. 09. 2016 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 625/2016 zo dňa 27. 10. 2016. 
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4. aby konečný výber lokalít určených na výstavbu náhradných nájomných bytov v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka vykonal po dohode s Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

 
                                                                                         T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie termínu splnenia predmetného uznesenia. (Uznesenie sa plní priebežne - je 
bez termínu - 4.12). 
Na predmetné lokality obyvatelia okolitých bytových domov spísali petíciu proti plánovanej 
výstavbe. Odpoveď na petíciu sa spracováva a bude predložená na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v marci 2017. 
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme termín splnenia predmetného uznesenia 
na 30. 3. 2017. 

 
 
6.10 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                      životného prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 720/2017 zo dňa 26. 1. 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
pripravil detailný chronologický zoznam krokov, úkonov a iných činností, ktoré Magistrát 
hlavného mesta  SR Bratislavy vykonal od 01. 12. 2014 do 31. 12. 2016, ohľadom 
zabezpečenia verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR Bratislavy od 01. 01. 2017. 
 
  T: 16. 02. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 5.10) 
Odborné útvary potrebujú na prípravu predmetnej genézy viac časového priestoru, keďže ide 
o históriu dlhšieho časového obdobia.  
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia uznesenia na 30. 3. 2017. 
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7. Návrh na zrušenie uznesení 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava 
 
 
7.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, poverená vedením sekcie sociálnych vecí,                

kultúry, školstva a športu 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 
2015 
Uznesenie č. 594/2008 časť D bod 2 zo dňa 15. 12. 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizácii 

zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave 
za roky 2009 - 2015. 

                 T: trvalý 
                TK:  1 x ročne k 28. 2. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zrušenie uznesenia. 
Platnosť koncepcie vypršala dňom 31. 12. 2015 a uznesenie mestského zastupiteľstva 
č.  94/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 stratilo účinnosť. 
V súčasnosti sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu, v koordinácii s oddelením 
stratégie a projektov, pripravuje nové koncepcie rozvoja športu, kultúry a sociálnych vecí, 
ktoré budú spolu predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 11. 2017.  
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť. 
 
 
7.2 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Rôzne 
Uznesenie č. 679/2016 zo dňa 16. 11. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
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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: 
 
4. 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? 

 
5. 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? 

 
6. 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 
 
Návrh na zrušenie uznesenia: 
Poplatok za rozvoj sa riadi zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 
je určené, že správcom poplatku sú mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. Z tohto 
dôvodu nie je hlavné mesto SR Bratislava kompetentné vypracovať požadované analýzy, 
a preto navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť.   
 
 


