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                                                                                                                    kód uzn.: 1.9.8 

              1.9.5 
               

 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2016: 
 
1.1 č.    778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
1.2 č.      21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011   
1.3 č.  1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014  
1.4 č.    624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
1.5 č.    717/2016 časť B bod 1 zo dňa 26. 1. 2017 
1.6 č.     717/2016 časť B bod 2 zo dňa 26. 1. 2017 
1.7 č.     721/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
2.2 č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.3 č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.4 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.5 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.6 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.7 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.8 č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
2.9 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.10 č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014  
2.11 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.12 č.   485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
2.13 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 
2.14 č.   663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2, body 4 a 7, zo dňa 16. 11. 2016 
 
 
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
3.1 č.   943/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uzn. č. 1030/2013 zo dňa 25. 4. 

2013 
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B. schvaľuje 
 

 
4. Určenie nového termínu splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  

Bratislavy:    
  
p.č.   nositeľ uznesenia číslo uznesenia zo 

dňa 
 
 

pôvodný 
a predĺžený termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

4.1 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  

T: polročne T: 27. 4. 2017 
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1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 28. 2. 2017 

 
 

1.1 

 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Tomáš Franko, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností                    
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru 
Uznesenie č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. V prípade podozrenia z trestnej činnosti bez zbytočných prieťahov odstúpiť vec orgánom  
    činným v trestnom konaní. 

    
   T: ihneď po zistení 
   TK: k 31. 12.  
 

Uznesením MsZ č. 223/2003 časť B bod 2 bola schválená zmena kontrolných termínov 
plnenia uznesenia na T: úloha trvalá vždy k TK: 28. 2. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačná správa bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 
pod písm. n). 
 
 
 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Ing. Mgr. Dana Macejková, vedúca oddelenia verejného    
                                   obstarávania  a riaditelia rozpočtových a príspevkových  organizácií   
                                   zriadených  Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
 
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 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011   
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Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 1 zo dňa 3. 3. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
1. Predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 

informačný materiál informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných hlavným 
mestom SR Bratislavou. 

        T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12 
 
Uznesením MsZ č. 938/2013 časť C zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha 
trvalá, TK: vždy k 28. 2. 
 
Uznesenie č. 21/2011 časť E zo dňa 3. 3. 2011   

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 
informačný materiál Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných rozpočtovými 
a  príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
        T: trvale 

        TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Uznesením MsZ č. 938/2013 časť C zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha 
trvalá, TK: vždy k 28. 2. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017. 

 
 
 
1.3 
 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľka úlohy:        Mgr. Marcela Gbelecová, sekčná riaditeľka sekcie sociálnych vecí,  

kultúry, školstva a športu 
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Návrh na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci schvaľovania správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ/CVČ 
za predchádzajúci školský rok  
Uznesenie č. 1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo o prerokovaní materiálu  
 

 
B. žiada  
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť súhrnnú správu základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za predchádzajúci školský rok ako informačný materiál. Prílohami materiálu 
budú jednotlivé správy základných umeleckých škôl a centier voľného času.  
 

T: úloha trvalá  
TK: každoročne k 28. 2.  

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017  
a následne na pokračujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 29. 3. 2017. 
 

 
 
1.4 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Tomáš Franko, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností                    
 
Informácia o nepodpísaných uzneseniach 
Uznesenie č. 624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

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

Bratislavy 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 pod písm. o). 
 
 
 
1.5 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                     JUDr. Tomáš Franko, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Petícia za Bratislavu bez hazardných hier 
Uznesenie č. 717/2016 časť B bod 1 zo dňa 26. 1. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby vyhovel požiadavkám obsiahnutých v predloženej petícii pod názvom „Bratislava bez 

hazardných hier“ zo dňa 29. 06. 2016. 

 
  T: 6. 2. 2017  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Primátor hlavného mesta SR Bratislava síce predložil mestskému zastupiteľstvu návrh všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré úplne zakázalo umiestnenie herní 
vo všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách tak, ako bolo 
obsiahnuté v petícii obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy, však mestské zastupiteľstvo ho 
na svojom rokovaní dňa 16. 2. 2017 neprijalo.  
 
 
1.6 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavnéhom mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                     JUDr. Tomáš Franko, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Petícia za Bratislavu bez hazardných hier 
Uznesenie č. 717/2016 časť B bod 2 zo dňa 26. 1. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. aby zverejnil do 31. 01. 2017 návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude úplne 

zakazovať umiestnenie herní vo všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4 zákona 
o hazardných hrách tak, ako bolo pripravené na rokovanie pracovnej komisie a predložil ho 
na februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

  T: 16. 2. 2017  
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré úplne zakazovalo 
umiestnenie herní vo všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách 
bolo zverejnené a predložené  na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017.  
 
 
 
 
1.7 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 721/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
analýzu parkovacej politiky od firmy Deloitte, ktorá bola obstaraná z verejných prostriedkov. 
 
          T: 16. 02. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o sprístupnení Auditu fungovania parkovacej politiky v Bratislave a jej mestských 
častiach bola predložená ako informačný materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 
16. 2. 2017 pod písm. ab). 
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2. Priebežne plnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 28. 2. 
2017 

 
 
 
2.1 
 
Nositelia uznesenia:       riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:        riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľ:                   oddelenie komunikácie a marketingu 
 
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Spolupracovať pri marketingových aktivitách projektu BMK v zmysle pokynov Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK. 
 

            T:   trvale 
TK: 1.2., 30. 4., 31. 7., 31. 10. 

 
Uznesením MsZ č. 587/2012 bod 2 zo dňa 31. 5. 2012 - zmena termínu kontroly uznesenia 
raz ročne vždy k 28. 2. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Od začiatku roka 2016 začalo mesto v spolupráci s BID a partnerskými bankami riešiť 
vytvorenie nových zmlúv s bankami, ktoré by povoľovali plnenie elektronickej peňaženky 
a predaj elektronických cestovných lístkov. Tento proces ešte stále nie je ukončený, nakoľko sa 
počas roka vyskytli potreby aktualizácie softvéru na kartách. Akonáhle budú všetky zmluvy 
podpísané, občania budú mať možnosť kúpiť si aj jednorázový cestovný lístok priamo 
v prostriedkoch MHD.  
Zároveň s prípravou zmlúv prebiehali aj rokovania s partnermi projektu BMK – Mastercard, 
banky, partnerské agentúry, o ďalšom postupe v projekte. Dohodlo sa na zavedení mobilnej 
aplikácie, prostredníctvom ktorej sa bude dať platiť za služby bez potreby mať pri sebe plastovú 
kartu. Momentálne je aplikácia v testovacej fáze, spustená by mala byť v júni 2017. Celý rok sa 
taktiež oslovovali noví komerční partneri - dohodli sme nové spolupráce a tiež ďalšie výhody 
(zverejňovanie informácií na webe www.bratislava.sk, inzercia v inBa atď.), preriedili sme 
starých partnerov a oživili celú komerčnú časť BMK. Pripravujeme veľkú reklamnú kampaň, 
v spolupráci s Mastercard, indoorovú aj outdoorovú, do ktorej plánujeme zapojiť známe 
osobnosti z Bratislavy, ktoré sa stanú ambasádormi projektu BMK.  
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Celú kampaň spustíme v máji 2017. Našim cieľom je zvýšiť počet držiteľov BMK, zatraktívniť 
ju pre existujúcich používateľov a poukázať na to, že BYŤ BRATISLAVČANOM SA OPLATÍ. 
 
 
 

2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 

kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 
T: trvale 

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

 

2.3 

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 16. 2. 2016, 
kde nebola prerokovaná a následne sa predkladá na pokračujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 29. 3. 2017. 
 

 

2.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo  forme  excelovej  tabuľky,  ktorá  bude   obsahovať   najmä  meno  znalca, identifikáciu 
predmetu posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, 
jednotkovú a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v časti 
informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, okrem 
materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské zastupiteľstvo 
v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za jún, júl a august 
a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo februári budú 
obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017  
pod písm. e). 
 

 

2.5 

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. 
 
 
 
2.6 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 
realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 

 
T: štvrťročne 
 

Uznesením č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu 
T: mesačne 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predložený materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016, 
následne bol zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 a následne bude  
prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 3. 2017. 
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2.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 
príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Doprava 2007  2013 a Operačného programu Doprava 2014  2020 

 
TK: raz za dva mesiace počnúc 21. 11. 2013 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 a následne bude 
prerokovaný na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 29. 3. 2017. 

 
 
 
2.8 
 
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 kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B body 3 zo dňa 30. 1. 2014 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym 

podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 

T: 28. 2. 2014 

Uznesením č. 458/2016 v časti B bod 3 podbod 3.1 určenie periodicity hláseniek o plnení je 
v štvrťročných intervaloch počnúc od 1. 4. 2016. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava obdržalo od dodávateľa Grand Thorton Advisory s.r.o., návrh 
analýzy komunálneho podniku. V súčasnosti prebieha pripomienkovane konanie k uvedenému 
materiálu medzi hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Grand Thorton Advisory s.r.o. 
Finálne znenie analýzy predpokladáme bude spracované  v priebehu nasledujúcich týždňov. 
 

 

2.9 

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

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017, 
kedy nebola prerokovaná, a preto sa následne predkladá na pokračujúce rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 29. 3. 2017. 
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2.10 
 
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 
 
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 28. 
február 2017. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017. 

 

 

2.11 

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. Mgr. Dana Macejková, vedúca oddelenia 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.,  
 
Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

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

ktorej obsahom bude:   

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

 
1.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom SR 

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

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

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

 
1.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 

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

 
1.5 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 

ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy 
s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 

 

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

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 
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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, 
 

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 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Organizačné oddelenie vždy k  20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom mestského 
zastupiteľstva na akých linkoch sú zverejňované skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného 
uznesenia. 
 

 
2.12 
 
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 
                                    
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v rámci súčasných rekonštrukcií ciest a chodníkov zabezpečil aj vybudovanie bezbariérových 
priechodov na týchto cestách, chodníkoch a križovatkách.  
 

T: 29. 4. 2016 
 

Uznesením MsZ č. 523/2016 zo dňa 30. 6. 2016 nový termín priebežného plnenia uznesenia, 
a to štvrťročne počnúc 1. 7. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V zimnom období, ktoré trvalo od januára do marca 2017, vzhľadom na poveternostné 
podmienky, nebolo možné vykonávať rekonštrukcie komunikácií.  
V tomto období sa oddelenie správy komunikácií zaoberalo prípravou plánu opráv komunikácií 
na rok 2017, čomu zodpovedá aj monitoring komunikácií po skončenej zime a zistenia 
z monitoringu sa vyhodnocujú a zahŕňajú do pripravovaného plánu opráv v roku 2017. Našou 
snahou je opraviť v roku 2017 čo najviac komunikácií a samozrejme, že súčasťou  týchto 
opravách sa bude aj realizácia  bezbariérových priechodov, o čom vás v zmysle uvedeného 
uznesenia budeme priebežne informovať v nasledujúcom období.  
 

  

2.13 
 
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       
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Mestské zastupiteľstvo 

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

T: každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016  
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 
pod písm. z). 

 
 
 
2.14 
 
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 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 bode 4. 

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. 

 
OSK zaslalo zmluvnému dodávateľovi písomnú výzvu, aby postupoval v zmysle VZN č. 4/2016. 
Vzhľadom na technické možnosti zmluvného dodávateľa a zmluvne dohodnutú cenu 
za zneškodňovanie odpadov, sú ustanovenia predmetného VZN aplikované len na časť odpadu. 
Zmluvný dodávateľ zaslal OSK požadované oprávnenia na nakladanie s odpadmi. V súčasnosti 
OSK vykonáva overovanie platnosti a rozsahu predložených povolení. 
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Uznesenie sa priebežne plní v bode 6. 

6/ Doplniť Smernicu č. 4/2016 o výkone finančnej kontroly o vykonávanie finančnej kontroly 
v oblasti výdavkov pre sekciu správy komunikácií. 

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.  
 
Uznesenie sa priebežne plní v bode 7. 

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

Dodávateľ služieb prikladá k faktúram výpisy z GPS navigácie. Použitý formát, 
umožňuje jednoznačne identifikovať a odkontrolovať s vystavenými faktúrami trasu pohybu 
mechanizmu zmluvného dodávateľa a začiatok poskytovania služby (pluhovania a posypu 
komunikácie). Zatiaľ nebol doriešený spôsob komplexného záznamu časových údajov, vrátane 
časového údaju o ukončení poskytovania služby. Časové údaje je možné 
zobrazovať a editovať len v elektronickom (on-line) informačnom systéme zmluvného 
dodávateľa, ktorý bol  oddeleniu správy komunikácií sprístupnený len 
v čiastočnom obmedzenom rozsahu. 
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3. Nesplnené uznesenie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

3.1 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

     Plniteľ úlohy:           Dozorná rada 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 predĺženie termínu splnenia uznesenia - 4.1) 
Informačný materiál nebol dodaný Dozornou radou ALIANCIA STARÁ TRŽNICA  
na expedíciu materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017. Na základe 
vyššie uvedenej skutočnosti bol navrhnutý nový termín splnenia uznesenia na 30. 3. 2017. Avšak 
dozorná rada ALIANCIA STARÁ TRŽNICA opätovne nedodala informačný materiál o činnosti 
predmetnej dozornej rady za 2. polrok 2016 na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 
2017. 
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4. Určenie nového termínu plnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

4.1 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Dozorná rada 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 - 3.1) 
Informačný materiál nebol dodaný Dozornou radou ALIANCIA STARÁ TRŽNICA  
na expedíciu materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 Na základe 
vyššie uvedenej skutočnosti navrhnutý nový termín splnenia uznesenia na 30. 3. 2017. Avšak 
dozornej rady ALIANCIA STARÁ TRŽNICA opätovne nedodala informačný materiál 
o činnosti predmetnej dozornej rady za 2. polrok 2016 na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 30. 3. 2017. 
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia predmetného uznesenia 
na 27. 4. 2017. 
 
 
 

 


