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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. 3. 2017: 
 
1.1 č.     239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
1.2 č.      49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003   
1.3 č.    912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010  
1.4 č.    673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
1.5 č.    578/2016 bod 2 zo dňa 6. 9. 2016 
1.6 č.     624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
1.7 č.     663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 body 4 a 6 zo dňa 16. 11. 2016 
1.8 č.     668/2016 časť B bod 1 zo dňa 16. 11. 2016 
1.9 č.     691/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 zo dňa 8. 12. 2016 
1.10 č.     694/2016 zo dňa 8. 12. 2016 
1.11 č.     719/2017 zo dňa  26. 1. 2017 
1.12 č.    723/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
1.13 č.    725/2017 časť B bod 1 zo dňa 16. 2. 2017 
1.14 č.    746/2017 časť B body 1 a 2 zo dňa 29. 3. 2017 
 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.2 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.3 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.4 č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 
2.5 č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
2.6 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.7 č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
2.8 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.9 č.   663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 bod 7 zo dňa 16. 11. 2016 
 
 

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
3.1 č. 725/2017 časť B bod 2 zo dňa 16. 2. 2017   
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B. schvaľuje 
 

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

Bratislavy:    
  
p.č.   nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

4.1 primátor 725/2017 
časť B bod 2 
zo dňa 16. 2. 2017 

30. 3. 2017 25. 5. 2017 
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1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 3. 2017 

 
 

 

1.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2000 
Uznesenie č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

riaditeľa magistrátu  
3.    Každoročne k tvorbe návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prizvať predsedov 
       komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: 31. 3. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 

    V zmysle uznesenia č. 239/2000 časť C bod 3, zo dňa 10. 2. 2000, k návrhu rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019, sa dňa 20. 10. 2016 o 14:30 h v Zrkadlovej sále 
uskutočnila verejná prezentácia návrhu rozpočtu pre predsedov komisií mestského zastupiteľstva 
ako aj poslancov mestského zastupiteľstva. 

 
 

1.2 
 
Nositeľ uznesenia: Marian Greksa, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
Plniteľ úlohy:  Marian Greksa, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
Spracovateľka:         Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačné oddelenie 
 
Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
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predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhodnotiť účasť odborníkov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to za obdobie  od 27. 3. 2003 do 31. 12. 2003 a predložiť 
informáciu o tom Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T:  trvalý, ročne k 31. 12.  
                                         TK: januárové zasadnutie  
                                                                                                                 MsZ 
 
Uznesením MsZ č. 938/2013 časť C zo dňa 7. 2. 2013 zmena textu a termínu plnenia 
uznesenia: 
„predkladať informáciu o účasti členov komisií - neposlancov na zasadnutiach komisií 
v predchádzajúcom kalendárnom roku Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy          

T: 31. 3.“ 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 a bude sa 
prerokovávať na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2017. 

 
 
 
1.3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľnosti                             
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, 
majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola 
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Uznesenie č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení 

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009. 
 

T: polročne k 30. 9. a 31. 3. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 
pod písm. g) a na návrh pani poslankyne Ing. Kataríny Šimončičovej bol pri schvaľovaní 
programu rokovania mestského zastupiteľstva preradený medzi riadne materiály ako bod č. 43c 
a bude sa prerokovávať na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2017. 
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1.4 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - hmotného,   nehmotného,  
   pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových  účtoch. 

 
T: 31. 1. 2013 

 
Uznesením č. 11/2015 časťou B bodom 5 podbod 5.2 zo dňa 5. 2. 2015 bolo schválené 
mestským zastupiteľstvom nový termín plnenia predmetného uznesenia T:úloha trvalá, 
TK: 1 x ročne k 31. 3.   

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy bola ukončená zasadnutím Ústrednej 
inventarizačnej komisie dňa 28. 3. 2017. Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
bola vykonaná v zmysle rozhodnutia č. 21/2016 primátora hlavného mesta SR, na vykonanie 
riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2016. 
 
 
 
1.5 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. arch. Ingrid Konrád, 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 
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Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pre všetkých poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 15. 3. 2017 sa uskutočnila prezentácia v rámci komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva, kde boli pozvaní všetci 
poslanci mestského zastupiteľstva.   
 
 
 
1. 6 
 
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 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva konaného dňa 27. 4. 
2017.  
 
 
 
1.7 
 
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 a 6  zo dňa 16. 11. 2016 
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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:  
 
Bod 4 je splnený. 

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. 

Oddelenie správy komunikácií  zaslalo zmluvnému dodávateľovi písomnú výzvu, aby 
postupoval v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016.  
Zmluvný dodávateľ zaslal oddeleniu správy komunikácií požadované oprávnenia na nakladanie 
s odpadmi.  
 
Bod 6 je splnený. 

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

Podľa platného znenia Smernice č. 4/2016 o výkone finančnej kontroly vykonávajú finančnú 
kontrolu: sekcia správy komunikácií, životného prostredia a životného prostredia a vedúci 
oddelenia správy komunikácií podľa bodu 26 a 27 prílohy č. 1 smernice - tabuľka "Zoznam 
zamestnancov oprávnených vykonávať finančnú kontrolu". 

Bod 1 má termín 25. 5. 2017 a body 2, 3, 5 sú splnené. 
 
 
 
1. 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 
 
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 bod 1 zo dňa 16. 11. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní mamteriálu 
 

B. žiada 
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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. 

 
                                                                                         T: bez termínu 
 
 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.10 zo dňa 29. 3. 2017 určenie termínu 
splnenia predmetného uznesenia na 30.  3. 2017. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
K predmetnému materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 bolo prijaté 
uznesenie č. 772/2017. 
 
 
 
1. 9 
 
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 2.2 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.2 aby zabezpečil účasť za každý poslanecký klub Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy vo vyhodnocovacej komisii spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť na verejnom obstarávaní nových autobusov, ktorých do vyhodnocovacej komisie 
nominujú jednotlivé poslanecké kluby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

                                                                                            T: 31. 3. 2017 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
K termínu 2. 3. 2017 boli doručené všetky nominácie členov za jednotlivé poslanecké kluby 
mestského zastupiteľstva do komisie na vyhodnotenie ponúk na zákazky na dodanie autobusov. 
Klub nezávislých poslancov – JUDr. Mgr. Jozef Uhler 
Klubu Most - Híd – Mgr. Rastislav Žitný 
Bratislavský klub – Ing. Ignác Kolek 
Bratislava INAK – Ing. Martin Chren 
Otvorený klub – Ing. arch. Branislav Kaliský 
Klub pre Bratislavu – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
 
Zároveň bol dňa 2. 3. 2017 odoslaný zoznam nominovaných členov obchodnej spoločnosti DPB, 
akciová spoločnosť, č. vybavujúceho dokumentu MAG 29501/2017. 

 
 
 
1.10 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavnéhom mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                     životného prostredia a stavebných činností 
                                     Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                     Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                     plánovania     
 
Zachovanie funkcie útulku pre opustené zvieratá na Rebarborovej č. 17 v Bratislave 
a zabezpečenie povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy podľa zákona č. 39/2007 
o veterinárnej starostlivosti 
Uznesenie č. 694/2016 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby v spolupráci s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy predložil poslancom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zoznam  možných lokalít na zriadenie 
ďalšieho mestského útulku pre opustené zvieratá. 
 
                                                                                                   T: 30. 3. 2017 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál pod písm. l) bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 
30. 3. 2017. 
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1.11 
 
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. 719/2017 zo dňa 26.01. 2017, ktorého výkon bol pozastavený 
Uznesenie č. 719/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o prípravu nájomnej zmluvy s osobitným zreteľom na pozemky a objekt na Rebarborovej č. 17 
s novým vedením  Asociácie ochrancov zvierat, s podmienkou, že  účelom nájmu  bude  výhradne 
útulok pre mačky a do 1 roka od podpísania zmluvy o nájme zabezpečí nájomca pridelenie 
registračného čísla útulku. 
 
  T: 30. 03. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 a bude sa 
prerokovávať na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2017. 
 
 
 
1.12 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
                                                       
Posúdenie možnosti financovania projektu cyklotrasy Sihoť – Pod záhradami 
Uznesenie č. 723/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o predloženie informácie o možnosti financovania projektu cyklotrasy „Sihoť – Pod záhradami“ 
v súlade s požiadavkami na cyklotrasu zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
 
                                                                                            T: 30.  3. 2017  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 
2017 pod písm. j). 
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1.13 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                          Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave 
 
Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku 
Uznesenie č. 725/2017 časť B bod 1 zo dňa 16. 2. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby uložil príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave zverejniť na svojej webovej 
stránke „Poľovnícky poriadok poľovného revíru Lesopark“, 

 
  T: 30. 3. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Poľovnícky poriadok a cenník lovu bol zverejnený na webovej stránke mestskej príspevkovej 
organizácií Mestské lesy v Bratislave dňa 23. 3. 2017. 
 
 
 
1.14 
 
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. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie finančných činností 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Uznesenie č. 746/2017 časť B body 1 a 2 zo dňa 29. 3. 2017   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
1. okamžite zastavil akúkoľvek činnosť hlavného mesta SR Bratislavy týkajúcu sa výstavby 
náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 
a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka, a to aj 
v nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 668/2016 
zo dňa 16. 11. 2016. 
 
                                                                                                            T: 30. 3. 2017 
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 2. nevynakladal z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy ďalšie finančné prostriedky 
na výstavbu náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. 
č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka, ani 
na iné činnosti súvisiace s touto výstavbou (napr. štúdie, projektovú dokumentáciu, verejné 
obstarávanie). 
 
                                                                                                                                  T: 30. 3. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
 

  1. Neprebiehajú žiadne činnosti hlavného mesta SR Bratislavy týkajúce sa výstavby náhradných 
nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 
a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka. 

 
 
2. Hlavné mesto SR Bratislava nevynakladá z  rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy ďalšie 

finančné prostriedky na výstavbu náhradných nájomných bytov v lokalitách 
Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. 
č. 374, v katastrálnom území Petržalka, a ani na iné činnosti súvisiace s touto výstavbou 
(napr. štúdie, projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

2. Priebežne plnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 28. 2. 
2017 

 
 
 
2.1 

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

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

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

 
T: trvale 

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

 

2.2 

Nositeľ uznesenia: 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 
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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 30. 3. 2017  
pod písm. d). 
 

 

2.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

schvaľuje 
 
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. 
 
 
 
2.4 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
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Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  
 
T: každé zasadnutie   
    MsZ 
 

Uznesením MsZ č. 405/2016 v časti B bod 4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016 bol schválený 
nový termín predkladania materiálu k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského 
zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 
2017 a bude sa prerokovávať na pokračujúcom zasadnutím mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 
2017. 
 
 
 
2.5 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy. 
 
       T:   trvalý 

                                                                                   TK: každoročne počnúc 31. 3.  
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 
a bude sa prerokovávať na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2017. 
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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 
 
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. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 
a bude sa prerokovávať na pokračujúcom zasadnutím mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2017. 
 
 
 
2.7 
 
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 28. 
február 2017. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 
pod písm. i). 
 
 
 
2.8 
 
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 
 
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, 
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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 

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 
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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 

 
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. 
 
 
 
2.9 
 
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 bod 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 v bode 7 sa priebežne plní. 

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

V mesiaci február 2017 sa uskutočnilo v danej veci rokovanie s dodávateľom, na ktorom boli 
presne špecifikované náležitosti (obsah a formát) zmluvne požadovaného výpisu z GPS, tak aby 
sa jednoznačne dala identifikovať a odkontrolovať fakturovaná služba. Dodávateľ preveruje 
možnosti technického riešenia sprístupnenia požadovaných informácií v rámci výpisu z GPS. 
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3. Nesplnené uznesenie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 
 

3.1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií 
 
Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku 
Uznesenie č. 725/2017 časť B bod 2 zo dňa 16. 2. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. aby vyčlenil z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy financie pre príspevkovú organizáciu 
Mestské lesy v Bratislave vo výške 17 000,00 Eur na dokument Krátkodobá a dlhodobá 
koncepcia príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, vypracovaný participatívnym 
procesom v spolupráci s viacerými zainteresovanými skupinami verejnosti. 
 

 
  T: 30. 3. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.1) 
Uznesenie č. 770/2017 zo dňa 30. 3. 2017 v súvislosti so zmenou rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy nebolo podpísané primátorom hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu jeho 
nevykonateľnosti. Príspevok pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave 
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 v sume 17 000, 00 Eur na dokument 
Krátkodobá a dlhodobá koncepcia príspevkovej organizácie, bude opätovne zaradený v návrhu 
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017, ktorý bude prerokovaný 
na zasadnutí mestského zastupiteľstve dňa 25. 5. 2017. 
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4. Určenie nového termínu plnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

 
4.1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií 
 
Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku 
Uznesenie č. 725/2017 časť B bod 2 zo dňa 16. 2. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. aby vyčlenil z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy financie pre príspevkovú organizáciu 
Mestské lesy v Bratislave vo výške 17 000,00 Eur na dokument Krátkodobá a dlhodobá 
koncepcia príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, vypracovaný participatívnym 
procesom v spolupráci s viacerými zainteresovanými skupinami verejnosti. 
 

 
  T: 30. 03. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 3.1) 
Uznesenie č. 770/2017 zo dňa 30. 3. 2017 v súvislosti so zmenou rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy nebolo podpísané primátorom hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu jeho 
nevykonateľnosti. Príspevok pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave 
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 v sume 17 000, 00 Eur na dokument 
Krátkodobá a dlhodobá koncepcia príspevkovej organizácie, bude opätovne zaradený v návrhu 
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017, ktorý bude prerokovaný 
na zasadnutí mestského zastupiteľstve dňa 25. 5. 2017. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na rokovanie mestského zastupiteľstva konaného dňa 25. 5. 2017. 

 
 
 

 
 
 

 


