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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.     293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
1.2 č.     486/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
1.3 č.    518/2016 zo dňa 29. 6. 2016.  
1.4 č.     624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
1.5 č.   663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 bod 7 zo dňa 16. 11. 2016 
1.6 č.    692/2016 časť B bod 1 zo dňa 8. 12. 2016  
1.7 č.    692/2016 časť B bod 2 zo dňa 8. 12. 2016 
1.8 č.    720/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
1.9 č.     726/2017 zo dňa 16. 2. 2017 
1.10 č.     746/2017 časť B bod 5 zo dňa 29. 3. 2017 
1.11 č.     767/2017 bod 1 zo dňa 29. 3. 2017 
1.12 č.     767/2017 bod 2 zo dňa 29. 3. 2017 
 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.    661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
2.2 č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.3 č.   402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
2.4 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.5 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.6 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.7 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.8 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.9 č. 1743/2014 časť C bod 3 zo dňa 25. 9. 2014 
2.10 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.11 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 
2.12 č.   692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
2.13 č.   746/2017 časť B bod 7 zo dňa 29. 3. 2017 
 
 

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
3.1 č.   943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uzn. č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013   
3.2 č.   396/2016 časť C bod 1 zo dňa 30. 3. 2016 
3.3 č.   742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 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 dozorná 
rada ALIANCIA 
STARÁ 
TRŽNICA 
 

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

T: polročne 
určenie nových 
termínov: 
16. 2. 2017 
30. 3. 2017 
27. 4. 2017 

T: 29. 6. 2017 

4.2 primátor 692/2016 
časť B bod 3 
zo dňa 8. 12. 2016 

27. 4. 2016 TK: 30. 6. 2017 

4.3 primátor 742/2017 
časť B bod 3 
zo dňa 29. 3. 2017 

15. 4. 2017 TK: 30. 6. 2017 

4.4 primátor 791/2017 
časť B body 1 a 2 
zo dňa 26. 4. 2017 

31. 5. 2017 28. 9. 2017 
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1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 4. 2017 

 
 

 

1.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy - pozemkov evidovaných na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností 
a stavebných objektov k 31. 12. 1995 
Uznesenie č. 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o prírastkoch 
a úbytkoch v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

            TK: 30. 6.  a k 31. 12. 
 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.1 zo dňa 31. 3. 2016 - nový TK: 30. 6.  
                                                     
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017 
pod písm. d).                              
 

 
 
1.2 
 
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 
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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:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený dňa 11. 5. 2017 na rokovanie mestskej rady a následne sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017. 

 
 
 
1.3 
 
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 
 

Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.7 zo dňa 29. 3. 2017 určenie periodicitu 
kontroly plnenia uznesenia – štvrťročne počnúc 1. 3. 2017. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva konaného dňa 25. 5. 2017 sa v predmetnej veci 
predkladá informačný materiál. 
 
 
 
1.4 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Tomáš Franko, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
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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 bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017 
pod písm. e). 
 

 
 
1.5 
 
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 
 
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. 
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Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 

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 zabezpečí poskytnutie požadovaných informácií v rámci výpisu z GPS počnúc 
začiatkom zimného obdobia 2017/2018 (spravidla od 15. 10.) resp. začiatku zimnej pohotovosti 
mechanizmov vyhlásenej primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. 
(Splnenie predmetného uznesenia v bodoch č. 2, 3, 5, bolo vykázané  v informácii o plnení 
uznesení na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16. 2. 2017 a bodov 4 a 6 na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017.)  

 
 
1.6 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností            
                                     Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                      
Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 1 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1.  aby oslovil mestskú časť Bratislava-Ružinov ako príslušný stavebný úrad, aby konal vo veci 

odstránenia oplotenia a elektrickej rampy z parkoviska nachádzajúceho sa na pozemkoch 
registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 - ostatné plochy vo výmere 3 458 m2, parc. č. 
10800/66 - ostatné plochy vo výmere 106 m2 a súčasne aby o svojom postupe informoval 
hlavné mesto SR Bratislavu. 

  
                                                                                                        T: 27. 4. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Sekcia správy nehnuteľností listom primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. j.  MAGS OMV 
30233/2017-11788 zo dňa 25. 1. 2017 oslovilo Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov 
ako príslušný stavebný úrad, aby konal vo veci odstránenia oplotenia a elektrickej rampy 
z parkoviska na Záhradníckej a Palkovičovej ulici. Mestská časť Bratislava-Ružinov ako 
príslušný stavebný úrad, nám listom zo dňa 28. 2. 2017 a doručeným dňa 8. 3. 2017 oznámil, že 
žiadosti nie je možné vyhovieť.  
Ide o stavbu riešenú ohláškou ako drobná stavba – oplotenie a písomné oznámenie stavebného 
úradu k ohlásenej drobnej stavbe č. SÚ/CS4109/2015/4/MSV zo dňa 11. 11. 2015 bolo vydané 
na základe ohlásenia, ktoré spĺňalo zákonom predpísané náležitosti a bolo riadne preukázané 
vlastnícke právo stavebníka k dotknutým pozemkom. Stavebný úrad poukázal na Upovedomenie 
o spôsobe vybavenia podnetu na Okresnú prokuratúru Bratislava II. zn. Pd 44/16/1102-25, 
v ktorom je odkaz na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo18/2011, v ktorom sa 
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uvádza, že súčasná prax považuje za súčasť pozemku aj niektoré vonkajšie úpravy na ňom 
umiestnené, predovšetkým oporné múry, záhradné vodovody, vodovodné a kanalizačné prípojky, 
spevnené  a odstavné plochy (napr. parkovisko).  
 
 
 
1.7 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností       
                                     Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                      
Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 2 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby zabezpečil odčlenenie a registráciu dotknutej zelenej plochy - parku na pozemkoch 

registra C v k ú. Nivy, parc. č. 10800/68 - ostatné plochy vo výmere 531 m2, parc. 
č. 10800/28 - ostatné plochy vo výmere 305 m2, parc. č. 10800/42 - ostatné plochy vo výmere 
1 885 m2, parc. č. 10951/9 - ostatné plochy vo výmere 587 m2, od ostatných plôch novým 
geometrickým plánom na kataster SR. 

  

                                                                                                                     27. 4. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Okresný úrad v Bratislave, odbor katastrálny, zapísal predložený GP na odčlenenie parku 
nachádzajúceho sa na pozemkoch v k. ú. Nivy -  parc. č. 10800/68, 10800/28, 10800/42, 
10951/9.  
 
 
 
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 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 720/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
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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. 2. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Prvotný materiál v podobe informácie bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 
16. 2. 2017 a rozdaný poslancom mestského zastupiteľstva. Následne bol informačný materiál 
opätovne predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017 pod písm. g).  
 

 

1.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súpis. č. 103205 
a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1, Bratislava 
Uznesenie č. 726/2017 zo dňa 16. 2. 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa zakáže nakladať 
s nehnuteľnosťami, a žaloby na určenie sumy, za ktorú má byť predkupné právo 
k nehnuteľnostiam uplatnené. 
 
                                                                                                        T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predbežné opatrenie bolo dňa 17. 2. 2017 podané na Okresný súd Bratislava I. v zmysle 
prijatého uznesenia. Dňa 3. 4. 2017 nám bolo doručené rozhodnutie súdu o nariadení 
predbežného opatrenia. Termín na podanie žaloby na určenie sumy za ktorú má byť predkupné 
právo k nehnuteľnostiam uplatnené bol stanovený do 30. 4. 2017. 
Žaloba pod číslom MAGS OMV 29648/2017-197658 bola osobne podaná na Okresnom súde 
Bratislava I. dňa 28. 4. 2017.  
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1.10 

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 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Uznesenie č. 746/2017 časť B bod 5 zo dňa 29. 3. 2017   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
5. rešpektoval uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 668/2016 zo 

dňa 16. 11. 2016 a v súlade s bodmi 1 a 2 v časti B tohto uznesenia vybral iné lokality 
na výstavbu náhradných nájomných bytov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka ako sú 
lokality Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok 
parc. č. 374, v katastrálnom území Petržalka, ak je výstavba náhradných nájomných bytov 
v tejto mestskej časti nevyhnutná. 

 
T: 30. 4. 2017 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
V zmysle bodu 1 predmetného uznesenia 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 a v zmysle bodu 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). Hlavné mesto SR Bratislava v súčasnosti nemá vytypované nové lokality 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka vhodné na výstavbu náhradných nájomných bytov. 
V prípade, že hlavné mesto SR Bratislava nájde nové záujmové lokality vhodné na zástavbu 
v zmysle platného územného plánu v mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude predmetné 
lokality konzultovať s mestskou časťou Bratislava-Petržalka. 
 
 
 
 
1.11 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka uznesenia:            Ing. Andrea Csenkeyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 767/2017 bod 1 zo dňa 29. 3. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predložiť do komisií materiál v bode p) Informácia o plnení protikorupčného minima za rok 

2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konanom dňa 
16. 02. 2017 a predložiť materiál ako samostatný bod programu rokovania Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR dňa 27. 04. 2017.  

 
T: 27. 4. 2017 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017. Materiál nebol 
poslancami mestského zastupiteľstva schválený do programu rokovania mestského 
zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017. Materiál bol predložený na rokovanie do všetkých komisií 
mestského zastupiteľstva okrem komisie mandátovej a komisie  na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
1.12 

 
Nositeľ uznesenia:        JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia uznesenia:         Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie finančných činností 
                                           Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 767/2017 bod 2 zo dňa 29. 3. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť do komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informačné 

materiály v bode b) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR           
hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 346/2015 zo dňa 10. 12. 2015 a v bode 
q) Informácia o dopadoch uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konanom dňa 16. 2. 
2017 a predložiť predmetné materiály ako samostatné body programu rokovania Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR dňa 27. 4. 2017. 

 
T: 27. 4. 2017 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Obidva materiály boli predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017 ako 
body č. 20 a č. 21 (doplnené o stanovisko komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta mestského zastupiteľstva), avšak neboli prerokované a budú prerokované 
na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 5. 2017. 
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2. Priebežne plnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 4. 
2017 

 
 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na terminovanie uznesení o predajoch a dlhodobých nájmoch majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

ukladá 
 
riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Pri predkladaní návrhov na predaj alebo  nájom nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy uvádzať  vždy lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner  povinný podpísať 
s hlavným mestom   SR   Bratislavou    zmluvu   pod     sankciou    straty    platnosti    
uznesenia    Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ak zmluva v stanovenej 
lehote vybraným zmluvným  partnerom nebude podpísaná. 

 
T: trvalý 
TK: 1x ročne k 30. 4. 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností pri predkladaní materiálov na predaj a prenájom nehnuteľností 
v návrhu uznesenia vždy uvádza lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner povinný podpísať 
s hlavným mestom SR Bratislavou zmluvu. 

 
 
 

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 
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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: riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
2.  Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta 

SR Bratislavy. 
T: ročne k 31. 12. 

 
 
Uznesením č. 652/2016 časť B zo dňa 16. 11. 2016 jedno rázová zmena termínu splnenia 
uznesenia na 27. 4. 2017. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017 a prerokovaný 
bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 5. 2017. 
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2.4 

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. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017 
a prerokovaný bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 5. 2017. 
 

 

2.5 

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. 
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Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017  
pod písm. c). 
 

 

2.6 

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. 
 
 
 
2.7 
 
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  
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    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 prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 816/2017. 
 
 
 
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 
 
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 mestského zastupiteľstva. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017 
a bude sa prerokovávať na pokračujúcom zasadnutím mestského zastupiteľstva dňa 24. 5. 2017. 
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2.9 
 
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. 
2016. 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.4 zmena termínu na 27. 4. 20107. 
 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017 
a bude sa prerokovávať na pokračujúcom zasadnutím mestského zastupiteľstva dňa 24. 5. 2017. 
 
 
 
2.10 
 
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 
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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 

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:   
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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 

 
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. 
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2.11 
 
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. 
Predmetný informačný materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 
4. 2017 a bolo k nemu prijaté uznesenie č.  800/2017.  
 
 
 
2.12 
 
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 3 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3.  aby rokoval s vlastníkom pozemkov registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 - ostatné plochy 

vo výmere 3 458 m2, parc. č. 10800/66 - ostatné plochy vo výmere 106 m2 o majetkovo-
právnom usporiadaní predmetných pozemkov. 

  

                                                                                                                  T: 27.  4. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia - 
4.2) 
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Spoločnosť ZELENKA, a. s., dala hlavnému mestu SR Bratislave 4 návrhy/ponuky 
na majetkovoprávne riešenie danej problematiky, ktoré budú zapracované do analýzy výsledkom 
ktorej bude ďalšie kolo rokovaní medzi zástupcom spoločnosti ZELENKA, a. s.,  a zástupcom 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
2.13 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu  
                                   Ing. Tomáš Franko, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
                                   Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Uznesenie č. 746/2017 časť B bod 7 zo dňa 29. 3. 2017   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
7. urýchlene dorokoval podmienky s Ministerstvom dopravy a výstavby SR v súvislosti 

s nákupom náhradných nájomných bytov. 
                                                           

                                                                                                                     T: 26. 4. 2017 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Rokovanie hlavného mesta SR Bratislavy s Ministerstvom dopravy a výstavby SR prebiehajú. 
Všetky skutočnosti, ktoré sa vždy udejú v priebehu jedného mesiaca v predmetnej veci, sú 
uvádzané v pravidelnej mesačnej informácii v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva 
č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014, čiže i nové skutočnosti v spojitosti s prebiehajúcimi 
rokovaniami s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.     
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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 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“ 
 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.2 zo dňa 29. 3. 2017 určenie nového termínu 
splnenia uznesenia na 30. 3. 2017. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 bol predložený informačný materiál 
o plnení uznesení k 28. 2. 2017, ku ktorému mestské zastupiteľstvo neprijalo uznesenie. 
V tomto materiáli bol určený nový termín na predloženie informačného materiálu na 27. 4. 
2017.  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.1) 
Informačný materiál nebol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017.  
 
 
 
3.2 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plnitelia úlohy:           Mgr. Marcela Gbelecová, sekčná riaditeľka sekcie sociálnych vecí,  
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                                      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 
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 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.6. zo dňa 29. 3. 2017 určenie nového termínu 
splnenia uznesenia na 27. 4. 2017. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nebolo splnené k 27. 4. 2017.  
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 11. 5. 2017 a následne sa 
predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017.  
 
 
 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                   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. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 03. 2017 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. aby najneskôr do 15. 4. 2017 zorganizoval verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov lokalite Pri kríži, a aby 
sa predmetného stretnutia osobne zúčastnil. 

 
T: 15. 4. 2017 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie v určenom termíne nie je splnené. (Návrh na určenie nového kontrolného termínu 
splnenia uznesenia - 4.3)  
K obsahovému riešeniu tejto problematiky je potrebné stanovisko mestskej časti Bratislava-
Dúbravka k príprave dočasného parkoviska v lokalite Pri Kríži a po administratívnom spracovaní 
tohto stanoviska sa následne dohodne s mestskou časťou najvhodnejší termín stretnutia s 
občanmi mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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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 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“ 
 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.2 zo dňa 29. 3. 2017 určenie nového termínu 
splnenia uznesenia na 30. 3. 2017. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 bol predložený informačný materiál 
o plnení uznesení k 28. 2. 2017, ku ktorému mestské zastupiteľstvo neprijalo uznesenie. 
V tomto materiáli bol určený nový termín na predloženie informačného materiálu na 27. 4. 
2017.  
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 3.1) 
Informačný materiál nebol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2017, 
a preto navrhujeme nový termín na predloženie predmetnej informácie na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017.  
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4.2 
 
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 3 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3.  aby rokoval s vlastníkom pozemkov registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 - ostatné plochy 
vo výmere 3 458 m2, parc. č. 10800/66 - ostatné plochy vo výmere 106 m2 o majetkovo-právnom 
usporiadaní predmetných pozemkov. 
  

                                                                                                                  T: 27. 4.2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa plní priebežne - 
2.12) 
Spoločnosť ZELENKA, a. s.,  dala mestu 4 návrhy/ponuky na majetkovoprávne riešenie danej 
problematiky, ktoré budú zapracované do analýzy výsledkom ktorej bude ďalšie kolo rokovaní 
medzi zástupcom spoločnosti ZELENKA, a. s.,  a zástupcom hlavného mesta SR Bratislavy.  
Z uvedeného dôvodu navrhujeme o predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia 
do 30. 6. 2017. 

 
 
 
4.3 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                   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. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 03. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. aby najneskôr do 15. 4. 2017 zorganizoval verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti  
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    Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov lokalite Pri kríži, a aby 
sa predmetného stretnutia osobne zúčastnil. 

T: 15. 4. 2017 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie v určenom 
termíne nebolo splnené - 3. 3) 
K obsahovému riešeniu tejto problematiky je potrebné stanovisko mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k príprave dočasného parkoviska v lokalite Pri Kríži a po administratívnom spracovaní tohto stanoviska 
sa následne dohodne s mestskou časťou najvhodnejší termín stretnutia s občanmi mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
Navrhujeme kontrolný termín plnenia uznesenia na 30. 6. 2017. 
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                               
 
4.4 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy  
 
Bezplatné cestovné pre deti a študentov ŤZP dochádzajúcich do špecializovaných škôl 
v Bratislave 
Uznesenie č. 791/2017 body 1 a 2 zo dňa 26. 4. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby poveril odborné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy posúdením možnosti 
zabezpečenia bezplatného cestovného v linkách MHD v Bratislave pre deti a študentov ŤZP, 
ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v Bratislave trvalé bydlisko. 
 
                                                                                                        T: 31. 05. 2017 
 
2. aby poveril odborné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy posúdením možnosti 
zabezpečenia bezplatného cestovného v linkách MHD v Bratislave pre obyvateľov s trvalým 
pobytom v hlavnom meste SR Bratislave - držiteľov zlatej Jánskeho plakety. 
 

T: 31. 05. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
O predĺženie termínu žiadame z dôvodu absencie aktuálnych podkladov potrebných na výpočet 
dopadu na rozpočet mesta (t.j. počet osôb s nárokom) a chýbajúcich stanovísk ostatných 
objednávateľov dopravy (BSK, MDV SR). Úloha bude plnená v súčinnosti s BID, a.s., ktorá 
spravuje jednotný tarifný systém IDS BK a ktorá musí navrhnúť systém refundácie zliav za 
cestujúcich z územia mimo BSK, nakoľko dnešný systém zliav je založený na adresnom 
kompenzovaní zliav podľa trvalého bydliska cestujúceho.  
Navrhovaný nový termín plnenia úlohy je zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 28. 9. 
2017. 


