
6. Určenie nových termínov plnenia uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
  

 

6.4 

 
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 bod 3 zo dňa 25. 9. 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

3. jedenkrát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu 

o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na jeho aktualizáciu, 

 
            T: 31. 3., každoročne 
 

Uznesením č. 581/2016 zo dňa 29. 9. 2016 zmena kontrolného termínu na T: vždy k 30. 3.  
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia. 
Na zastupiteľstve 8. decembra 2016 bol prijatý Akčný plán rozvoja cyklistickej dopravy 
a rozpočet mesta pre rok 2017, ktorý definuje realizáciu jednotlivých úsekov cyklistickej 
infraštruktúry a ich finančnú náročnosť.  
Od roku 2017 prešla kompetencia výstavby a obstarávania projektovej dokumentácie 
do kompetencie GIB-u. Prišlo k prebratiu všetkej projektovej dokumentácie a dokumentov 
s tým súvisiacich, naštudovaniu problematiky a definovaniu problémov v oblasti cyklistickej 
dopravy.  
Od roku 2017 organizuje oddelenie stratégie a projektov stretnutia na pravidelnej báze 
v oblasti cyklodopravy za účasti jednotlivých odborných oddelení magistrátu, kde by sa mala 
spolupráca v oblasti cyklodopravy a výstavba cyklistickej infraštruktúry zefektívniť.  
Na základe vyššie uvedených skutočností a takisto kvôli krátkemu časovému úseku 

od prijatia koncepčných dokumentov, schválení rozpočtu a organizačných zmien 

na magistráte, navrhujeme nový termín predloženia plnenia Dokumentu rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy, a to na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017. 

 

 

6.5 

 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   JUDr. Tomáš Franko, 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 
 
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.  
Odborné útvary magistrátu spracovali zmeny a doplnky k pôvodnej verzii materiálu, podklady 
odstúpili na oddelenie legoslatívno-právne, kde boli skompletizované a v priebehu novembra 
a decembra 2016 bol návrh kritérií prerokovaný so zástupcami DPB, akciová spoločnosť, 
BVS, a.s. a OLO a.s., za účasti poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Martina Chrena. 
Na základe prezentovaných a dodatočne doručených pripomienok bol materiál 
upravený a jeho finálne znenie so zapracovanými pripomienkami DPB, akciová spoločnosť, 
OLO  a.s. a BVS, a.s., následne predložený na pravidelnú poradu primátora dňa 28. 2. 2017. 
Na základe záverov pravidelne porady primátora, ktoré boli prerokované s poslancom 
mestského zastupiteľstva Ing. Martinom Chrenom, je potrebné materiál opätovne 
prepracovať. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín splnenia uznesenia 

na 25. 5. 2017. 
 
 
6.13 

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

Plnitelia úlohy:          Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
 
 
Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje 

verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie č. 724/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

primátora hlavného mesta Bratislavy, 

aby v spolupráci s dodávateľom technických služieb spoločnosťou A.R.K. technické služby, 

s.r.o., predložil poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zámer 

a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň 

na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
                                                                                                   T: 30. 03. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia 
Vzhľadom na trvajúce obdobie zimnej údržby, ktoré bolo ukončené 15. 3. 2017, oddelenie 
správy komunikácií a spoločnosť A.R.K. technické služby, s.r.o., v súčasnej dobe vykonávajú 
analýzu zavedenia ekologického posypu  na území hlavného mesta SR Bratislavy. Ide 
o komplexnú analýzu do ktorej budú okrem iného zahrnuté aj informácie o typoch 
ekologických posypov, finančná analýza, dopad na komunikácie a kanalizáciu hlavného 
mesta SR Bratislavy, prípadne iné výhody a riziká. Na základe vyššie uvedených 

skutočností, navrhujeme nový termín splnenia uznesenia 25. 5. 2017. 



 


