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kód uzn.: 1.9.8 
                                                                                                                                        1.9.4 

                  1.9.5 
               

 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
1.1 

 
č. 

   
  1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 

1.2         č.     503/2016 časť B bod 7 zo dňa 26. 5. 2016 

1.3 č.     521/2016 časť B zo dňa 29. 6. 2016 
1.4 č.     526/2016 zo dňa 30. 6. 2016 
1.5         č.            573/2016 časť B zo dňa 30. 6. 2016 
1.6 č.      624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
1.7        č.        684/2016 časť D bod 1, 2 a 3 zo dňa 8. 12. 2016 
1.8  č.        716/2017 časť B zo dňa 26. 1. 2017 
1.9  č. 723/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
1.10  č.        807/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
1.11      č.        867/2017 body 2 až 6 a bod 8 zo dňa 25. 5. 2017  
1.12      č.        883/2017 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 29. 6. 2017 
1.13      č. 922/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017  
1.14      č.        952/2017 bod 1 zo dňa 28. 9. 2017  
1.15      č.        952/2017 bod 2 zo dňa 28. 9. 2017  
1.16      č. 955/2017 zo dňa 28. 9. 2017 
1.17      č. 987/2017 časť A zo dňa 20. 11. 2017 
1.18      č.        987/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
1.19      č. 987/2017 časť C bod 1 zo dňa 20. 11. 2017 
1.20      č.        987/2017 časť C bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
1.21      č. 987/2017 časť C bod 3 zo dňa 20. 11. 2017 
1.22      č. 988/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
1.23      č.        989/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
1.24      č.        998/2017 časť G bod 5 zo dňa 20. 11. 2017 
1.25      č.  999/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
1.26      č.      1004/2017 body 1 a 2 zo dňa 20. 11. 2017 
1.27      č.      1005/2017 časť C zo dňa 7. 12. 2017 
1.28      č.      1006/2017 časť C bod 2 zo dňa 7. 12. 2017 
1.29      č.      1010/2017 časť B zo dňa 7. 12. 2017 
1.30      č.      1010/2017 časť C zo dňa 7. 12. 2017 
1.31      č.      1014/2017 časť B zo dňa 8. 12. 2017 

  1.32      č.      1030/2017 bod 2 zo dňa 8. 12. 2017 
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2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
 
2.1 č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 

5. 2. 2015 
2.2 č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
2.3 č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
2.4 č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B zo dňa 

1. 3. 2007 
2.5 č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
2.6        č.     383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
2.7        č.       44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
2.8        č.     691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
2.9        č.   1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
2.10      č.   1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
2.11      č.     941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
2.12      č.   1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
2.13      č.       21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.14      č.     402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
2.15      č.     467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
2.16      č.     639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
2.17      č.     673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
2.18      č.     673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012  
2.19      č.     673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
2.20      č.     924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.21      č.     943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
2.22      č.     954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
2.23      č.     971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.24      č.   1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.25      č.   1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.26      č.   1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.27      č.   1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014    
2.28      č.   1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.29      č.   1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.30      č.   1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 
2.31      č.   1798/2014 časť C body 5 - 7 zo dňa 23. 10. 2014 

  2.32      č.     135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.33      č.     172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 

  2.34      č.     485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
2.35      č.     519/2016 zo dňa 29. 6. 2016    
2.36      č.     704/2016 časť C zo dňa 8. 12. 2016   
2.37      č.     789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 
2.38      č.     943/2017 časť C bod 2 zo dňa 28. 9. 2017 
2.39      č.     998/2017 časť G bod  6 zo dňa 20. 11. 2017 
2.40      č.     998/2017 časť H zo dňa 20. 11. 2017  
2.41      č.   1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
2.42      č.   1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
2.43      č.   1030/2017 bod 1 zo dňa 8. 12. 2017 

  2.44      č.   1030/2017 bod 3 zo dňa 8. 12. 2017 
2.45      č.   1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017  
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3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
3.1      č.       742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017   
3.2      č.       746/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 

   
 

 
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bez určenia termínu 

splnenia 
 

4.1      č.      401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
4.2      č.      569/2016 časť C zo dňa 30. 6. 2016 
4.3      č.      619/2016 bod 2 podbod 2.3 zo dňa 29. 9. 2016 

  4.4      č.      668/2016 časť B bod 2 zo dňa 16. 11. 2016 
  4.5      č.      692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 

4.6      č.      766/2017 bod 2 zo dňa 29. 3. 2017 
  4.7      č.      772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
  4.8      č.      796/2017 bod 2 zo dňa 27. 4. 2017  

4.9      č.      800/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
  4.10    č.      856/2017 časť B body 3 a 4 zo dňa 25. 5. 2017 
  4.11    č.      859/2017 časť B bod 2 zo dňa 25. 5. 2017 

4.12    č.      867/2017 bod 1 zo dňa 25. 5. 2017 
4.13    č.      867/2017 bod 7 zo dňa 25. 5. 2017 
4.14    č.      869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 

  4.15    č.      901/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017 
  4.16    č.      948/2017 zo dňa 28. 9. 2017 

4.17    č.    1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
 
 
  

B. schvaľuje 
 
5. Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR  Bratislavy:    
 
 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

5.1 primátor 441/2012 
časť B bod 2 
zo dňa 2. 2. 2012 

TK: 31. 1. 
 každoročne 
 

T: 26. 4. 2018 

5.2 primátor 1743/2014 
časť C bod 1 
zo dňa 25. 9. 2014 

TK: 15. 12. 
každoročne 

T: 26. 4. 2018 

5.3  primátor 704/2016 
časť C 
zo dňa 8. 12. 2016 

Pôvodný termín: 
31. 3. 2017 
Zmeny termínu: 
31. 12. 2017 

T: 31. 3. 2018 
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5.4 primátor 742/2017 
časť B bod 3 
zo dňa 29. 3. 2017 

Pôvodný termín: 
15. 4. 2017 
Zmeny termínu: 
30. 6. 2017 
31. 10. 2017 
31. 12. 2017 -
neprijaté uznesenie 
 

T: 30. 6. 2018 

5.5 primátor 746/2016 
časť B bod 3 
zo dňa 29. 3. 2017 

Pôvodný termín: 
31. 12. 2017 
 

T: 31. 12. 2018 

5.6 primátor 998/2017 
časť H 
zo dňa 20. 11. 2017 

Pôvodný termín: 
31. 12. 2017 
 

T: 30. 4. 2018 

5.7 primátor 1001/2017 
časť B bod 2 
zo dňa 20. 11. 2017 

Pôvodný termín: 
15. 2. 2018 

T: 30. 6. 2018 

5.8 primátor 1030/2017 
bod 1 
zo dňa 8. 12. 2017 

Pôvodný termín: 
február 2018 

T: do 31. 12. 2018 

5.9   primátor 1030/2017 
bod 3 
zo dňa 8. 12. 2017 
 

Pôvodný termín: 
20. 12. 2017 

T: do 31. 12. 2018 

5.10 primátor 1031/2017 
zo dňa 8. 12. 2017 

Pôvodný termín: 
do marca 2018 

T: do 31. 12. 2018 

 
 

C. zrušuje 
 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 578/2016 body 4 a 5 
zo dňa 6. 9. 2016. 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR    
Bratislavy 

 
 

 
1.1 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 
                                                                                                             T: 28. 2. 2014 
 
Uznesením č. 458/2016 v časti B bod 3 podbod 3.1 bola určená periodicita kontroly plnenia 
predmetného uznesenia v štvrťročných intervaloch počnúc od 1. 4. 2016 až po predloženie 
písomného materiálu mestskému zastupiteľstvu.  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 2017 avšak diskusia 
k tomuto materiálu bola prerušená, a v ktorej sa bude pokračovať na pokračujúcom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 21. 2. 2018.  

 
 
 
1.2 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky 
Uznesenie č. 503/2016 časť B bod 7 zo dňa 26. 5. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
pri riešení problému výstavby náhradných nájomných bytov  
 
7. pripraviť varianty znenia zákona o náhradných bytoch, ktorými sa upraví spôsob  riešenia 

tohto problému, 
                                                                                                             T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Z iniciatívy primátora hlavného mesta SR Bratislavy bolo dňa 13. 12. 2017 bolo prijaté 
uznesenie Vlády Slovenskej republiky k návrhu na riešenie aktuálnych potrieb mesta 
Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky, ktoré o. i. ukladá ministrovi dopravy 
a výstavby vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu so zastúpením ministerstva dopravy 
a výstavby, ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií, ministerstva vnútra a hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za účelom riešenia problematiky usporiadania 
niektorých nájomných vzťahov k bytom, do 31. decembra 2018. Máme za to, že medzirezortná 
pracovná skupina pripraví varianty znenia zákona o náhradných bytoch, ktorými sa upraví 
spôsob riešenia tohto problému. 

 
 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Petícia za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v 
lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného 
plánu 
Uznesenie č. 521/2016 časť B zo dňa 29. 6. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                           B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

1. o zabezpečenie vypracovania štúdie verejnej mestskej dunajskej pláže Lido, na základe 
predloženého ideového návrhu Lido lagúny,  požiadaviek petície a rešpektovania 
verejného záujmu, 

2. aby štúdia rešpektovala vo svojom zadaní zachovanie činnosti vodáckych lodeníc 
na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. 

                                                                                                                                                                                                        
T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Návrh riešenia štúdie športovo-rekreačnej zóny LIDO v mestskej časti Bratislava-Petržalka bol 
podaný spracovateľom Compass s.r.o., na posúdenie odbornými útvarmi hlavného mesta SR 
Bratislavy. Dňa 23. 5. 2017 bola pridelená útvaru hlavnej architektky na posúdenie. 
 Prebehli viaceré pracovné stretnutia so spracovateľmi štúdie, investormi ako aj zástupcami 
vodáckych klubov, obhliadky na mieste. 
Pripomienky hlavnej architektky boli zapracované do stanoviska hlavného mesta Slovenskej 
republiky k predmetnej štúdií. Boli zapracované takisto do čistopisu športovo-rekreačnej zóny 
LIDO v mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
Čistopis športovo-rekreačnej zóny LIDO v mestskej časti Bratislava-Petržalka bol 
vypracovaný s rešpektovaním zachovania činnosti vodáckych lodeníc na pravom brehu Dunaja 
medzi Starým mostom a mostom Apollo. 
K investičnému zámeru športovo rekreačnej zóny LIDO v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 

 
1.4 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia:                    oddelenie komunikácie a marketingu 
                                    MUDr. Marcel Jánošík, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu 
                                    Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie finančných činností 
 
Návrh na zrušenie Dodatku č. 4 zo dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa 12. 12. 2006 uzavretej 
medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o. 
Uznesenie č. 526/2016 zo dňa 30. 6. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                  žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby zrušil Dodatok č. 4 uzavretý dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa  12. 12. 2006 uzavretej medzi 
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o., s tým, že 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy v znení jej dodatkov a neupravené týmto dodatkom zostávajú 
v platnosti, a aby vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy finančné 
prostriedky vo výške 56 332,50 Eur vrátane DPH na plnenie tejto zmluvy v znení jej dodatkov 
č. 1 až 3. 
                                                                                             T: 31. 7. 2016 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Nová zmluva so spoločnosťou City TV, s.r.o., bola uzavretá dňa 9. 11. 2017.  
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1.5 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia:                    PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ MUOP 
                                   MUDr. Marcel Jánošík, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu 
                                   Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy 
                                   RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Projekt Nová Obchodná 
Uznesenie č. 573/2016 časť B zo dňa 30. 6. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
                                                                  B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy   
intenzívnejšie zapojiť relevantné oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
do participačného procesu so zameraním na riešenie reklamného smogu a zohľadniť 
partnerskú spoluprácu pri plánovaní rozpočtu na rok 2017.  
 
                                                                                                                   T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 bolo pre projekt Nová Obchodná 
vyčlenených 15 000,00 Eur. Tieto prostriedky boli určené na podporu participatívneho procesu 
so zameraním na ústrednú tému projektu „Nová Obchodná“, ktorou je problematika 
vizuálneho smogu a neregulovanej reklamy na jej území.  
V roku 2015 bola spracovaná analytická časť projektu - socio-ekonomický prieskum o danom 
území. Tento zhodnotil hospodárske aktivity, dynamické procesy v uzemí, chovanie občanov 
a celkovú atmosféru v historickej štruktúre ulice.  
  
V spolupráci s OZ Obchodná ulica a okolie, dotknutými majiteľmi nehnuteľností a prevádzok, 
resp. so samotnými prevádzkovateľmi za odbornej spolupráce Fakulty architektúry STU, 
Mestského ústavu ochrany pamiatok MUOPu a Útvaru hlavnej architektky hlavného mmesta 
SR Bratislavy vznikol manuál vonkajšej reklamy pre Obchodnú ulicu pod názvom: „Nová 
Obchodná“ ako sprievodca pravidlami umiestnenia reklamných a informačných zariadení 
na Obchodnej ulici a v okolí. Pre realizáciu manuálu bolo nevyhnutné uskutočniť rôzne typy 
analýz, diskusií, workshopov, participácií v spolupráci s odbornou i laickou verejnosťou. 
 
Cieľom spracovaného materiálu je: 

- jednoducho vysvetliť pravidlá a príklady vhodnej resp. nevhodnej reklamy 
na Obchodnej 

- obchodníkov-nájomcov a majiteľov budov previesť procesom schvaľovania reklamy 
a motivovať ich pre možnosti citlivého umiestnenia reklamy na fasády budov v zhode 
s platnou legislatívou 

- odkázať ich na odborníkov/odborníčky a príslušné úrady, ktoré môžu byť nápomocné 
s procesom návrhu a schvaľovania reklamy 

- načrtnúť možnosti vhodných reklamných stavieb a informačných zariadení 
na Obchodnej ulici 

- podporiť historickú štruktúru územia a jej hodnoty.  
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Výsledkom spracovaného materiálu, ktorý bude predstavený verejnosti v prvom polroku 2018, 
má byť aj jednoznačný odkaz pre nevyhnutné stanovenie nových legislatívnych rámcov 
pri umiestňovaní a posudzovaní reklamných stavieb. Jedným z najdôležitejších dokumentov, 
ktorý v súčasnosti riadi procesy schvaľovania vonkajšej reklamy je Stavebný zákon 
na národnej úrovni. Tento však nedovoľuje obciam riešiť na svojom území osadzovanie 
a povoľovanie reklamných stavieb v rámci ich legislatívno-právnych možností, čo je v rozpore 
s dlhodobo udržateľným rozvojom obcí z hľadiska historicko-kultúrneho dedičstva, kvality 
verejného priestoru, zachovania esteticko-architektonických hodnôt konkrétnych území a pod.  
 
Vzhľadom na aktuálnu legislatívu, je vizuálny smog problémom predovšetkým právnym 
a snahy mesta, regulovať vizuálny smog majú v súčasnosti skôr odporúčací charakter. Ako 
veľmi dôležitá sa ukázala komunikácia s prevádzkovateľmi, aby pochopili, že pri riešení 
vizuálneho smogu ide aj o obchodný úspech ich prevádzok. K tomuto prispeli mnohé 
workshopy a pracovné stretnutia v rámci projektu.  
 
Manuál „Nová Obchodná“ vznikol v kontexte pripravovaného manuálu umiestňovania 
vonkajšej reklamy na území hlavného mesta SR Bratislavy a sprievodný participatívny proces 
ukázal cestu, ktorá je potrebná pri zásadných vstupoch do jednotlivých území Bratislavy. 
 

 
 
1.6 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Vladimír Minčič, PhD., 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 bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 2017 
pod písm. h). 
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1.7 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
             
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018  
Uznesenie č. 684/2016 časť D bod 1, 2 a 3 zo dňa 8. 12. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. schvaľuje 
 
nasledovný postup pri príprave návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy: 
1. do 15. septembra komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložia 

svoje priority do návrhu rozpočtu a postúpia ich sekcii financií Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, 

2. v októbri bude komisiám Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložená 
prvá verzia návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, ku ktorej predložia svoje 
pripomienky, 

3. po zapracovaní pripomienok bude spracovaný návrh rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorý sa predloží na rokovanie mestského zastupiteľstva po predchádzajúcom 
prerokovaní v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 7. 12. 2017 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1006/2017.  
 

 
 
1.8 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
 
Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 716/2017 zo dňa 26. 01. 2017, ktorého výkon bol pozastavený 
Uznesenie č. 716/2017 časť B zo dňa 26. 1. 2017 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 12 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení 
a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov poskytnúť 
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bytovú náhradu žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname žiadateľov o náhradný nájomný byt, 
zabezpečil jedným zo spôsobov uvedených v § 3 ods. 1 písm. c) až h) zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších 
predpisov. 
 
                                                                                                        T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto SR Bratislava pripravilo podklady a postup na obstaranie hotových náhradných 
nájomných bytov formou kúpy v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka 
vo vzťahu k zákonu č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady dňa 23. 11. 2017 
Zaradený bol na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 2017 a prerokovaný bude 
na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. 2. 2018 pod bodom č. 23. 
 

 
 
1.9 
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. 03. 2017  
 
Uznesením č. 792/2017 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa  27. 4. 2017 - určený termín 
priebežného plnenia uznesenia - každé dva mesiace počnúc 1. 5. 2017. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Finančné prostriedky sú zabezpečené v rozpočte mestskej príspevkovej organizácii Generálny 
investor Bratislavy na rok 2018. 

 
 
 
1.10 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:       JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností 
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Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Uznesenie č. 807/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
zaviazal vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., spracovať a predložiť 
na schválenie  dozornej rade Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., investičný, výrobný, 
obchodný a finančný plán najneskôr vždy do 15. 12. v roku, ktorý predchádza roku, o ktorom 
uvedené plány pojednávajú. 
 
                                                                                                               T: 15. 12. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy oficiálne požiadal  predstavenstvo spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., o predloženie investičného výrobného obchodného 
a finančného plánu spoločnosti na rok 2018 na schválenie dozornej rade spoločnosti najneskôr 
do 15. 12. 2017.  
Predstavenstvo spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., v zmysle uznesenia 
mestského zastupiteľstva č. 807/2017 zo dňa 27. 4. 2017 predložilo dňa 15. 12. 2017 
na schválenie  dozornej rade Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., investičný, výrobný, 
obchodný a finančný plán na rok 2018.  
 

 

 
1.11 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností,                                                  

Ing. Milan Černý, prvý námestník primátora                      
                                      Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                                v Bratislave  
                                                Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí,  

kultúry, školstva a športu   
 
Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach 
s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu 
Uznesenie č. 867/2017 body 2 až 6 a bod 8 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

2. predstavenstvo obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 
Zvyšovanie počtu občanov využívajúcich verejnú dopravu v hlavnom meste SR Bratislave 
vďaka neustálemu zlepšovaniu služieb Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, v 
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oblasti kvality, rýchlosti, dostupnosti a obslužnosti MHD, a to pri efektívnom hospodárení 
obchodnej spoločnosti.  
 
                                                                                                      T: bez termínu 
 
3. predstavenstvo obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 
Bezchybné a bezproblémové plnenie úloh pri zbere a preprave odpadu pri čo najnižších 
nákladoch a postupná transformácia OLO a.s., na tzv. zelenú spoločnosť, rozvíjajúcu životné 
prostredie v hlavnom meste SR Bratislave, separovaný zber a zhodnocovanie odpadu.  
 
                                                                                                      T: bez termínu 
 

4. predstavenstvo obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 
Zaistenie bezchybnej, kvalitnej, nákladovo efektívnej a dlhodobo udržateľnej prevádzke 
vodovodov a kanalizácií s dôrazom na zlepšovanie činností vo vzťahu k životnému prostrediu. 
 
                                                                                                      T: bez termínu 
 
5. predstavenstvo organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu,  

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 
Zvyšovanie počtu prenocovaní, či už zvyšovaním počtu návštevníkov alebo priemerného počtu 
prenocovaní, a podpora špecifických foriem cestovného ruchu -  kongresového, turizmu 
v prírode, návštevnosti kultúrnych a prírodných atrakcií.  
 
                                                                                                      T: bez termínu 
 
6. predstavenstvá obchodných spoločností 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 
a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a organizácie Bratislavská organizácia cestovného 
ruchu, aby najneskôr do 30. júna 2017 predložili hlavnému mestu Slovenskej republiky 
Bratislave analýzu súčasného stavu vo vzťahu k bodu 2, 3, 4 a 5 tohto uznesenia. 
                                                                                                       
                                                                                                         T: 30. 6. 2017 
8. správnu radu Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., 
aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy do 30. 06. 
2017 analýzu odôvodniteľnosti existencie Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., 
a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú 
spoločnosť. – súhrnný materiál pôjde v septembri 2017 na MsR a MsZ. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie v predmetných bodoch je splnené, a to informačným materiálom predloženým 
mestskému zastupiteľstvu dňa 28. 9. 2017 pod písm. m) k bodom 2 až 6 a bod č. 8 
predmetného uznesenia bol splnený prerokovaním materiálu č. 16 na pokračujúcom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 20. 11. 2017 zo dňa 9. 11. 2017, ku ktorému bolo prijaté 
uznesenie č. 1001/2017. 
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1.12 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 2/2017 z 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 883/2017 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 29. 6. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o podaní žaloby 
prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2017 
o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
T: na najbližšom zasadnutí Mestského zasadnutia hlavného mesta SR Bratislavy po tom, ako 
hlavné mesto SR Bratislava obdrží informáciu, že žaloba bola podaná 
 
2. v prípade podania žaloby Krajskou prokuratúrou Bratislava voči hlavnému mestu SR 
Bratislave, aby sa voči nej účinne a včas bránil. 
 
3. aby riadne využil každý opravný prostriedok voči akémukoľvek rozhodnutiu súdu vydanému 
v neprospech hlavného mesta SR Bratislavy vrátane predbežných opatrení. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V súčasnej dobe je na Krajskom súde podaná žaloba prokurátora vo veci zrušenia VZN 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 z 30. 3. 2017 o zákaze umiestnenia 
herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Súčasťou žalobného návrhu 
prokurátora je aj návrh na vydanie predbežného opatrenia na pozastavenie účinnosti VZN 
do času, kým sa nerozhodne vo veci samej. 
Hlavné mesto SR Bratislava obdržalo dňa 19. 10. 2017 výzvu Krajského súdu Bratislava 
na vyjadrenie sa k žalobe žalobcu - Krajská prokuratúra Bratislava. Žaloba smeruje proti VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta 
SR Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava sa k predmetnej žalobe vyjadrilo listom zo dňa 11. 
12. 2017.  
Hlavné mesto SR Bratislava obdržalo dňa 19. 1. 2018 Uznesenie Krajského súdu Bratislava 
o zamietnutí žaloby na dočasné pozastavenie účinnosti VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 2/2017 zo dňa 30. 3. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 
 
1.13 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
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Pilotný projekt nahradenia kĺbových autobusov za kĺbové trolejbusy s pomocným 
batériovým pohonom na vybraných linkách 
Uznesenie č. 922/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovať s Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako riadiacim orgánom o možnosti získania 
finančných prostriedkov na obstaranie 10 ks kĺbových trolejbusov s pomocným batériovým 
pohonom. 
                 
                                                                                                                   T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
DPB, akciová spoločnosť, požiadal v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva o podporu 
projektu Ministerstvo dopravy a výstavby SR v decembri 2017. 
Na základe vyžiadania Ministerstva dopravy a výstavby SR boli zaslané doplňujúce podklady 
zo strany DPB, akciová spoločnosť. 
DPB, akciová spoločnosť, požiadal o zaradenie tohto projektu do „zásobníka projektov“ 
v decembri 2017 ako podklad pre riadiaci orgán. 
Projekt obstarania kĺbových trolejbusov bol zaradený do predpokladov na čerpanie finančných 
prostriedkov v roku 2018. 

 
 
 
1.14 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 952/2017 bod 1 zo dňa 28. 9. 2017  
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby zverejnil všetky zmluvy súvisiace s nájmom pozemku v projekte STEIN I a STEIN II 
a zároveň ich predložil na najbližšie rokovanie komisii finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta a komisii územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na prerokovanie. 
 
                                                                                                 T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia  o nájomnej zmluve v lokalite Stein - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0606-13-
00 uzatvorená so spoločnosťou DreamField Property s.r.o., bola zverejnená na webovom sídle 
hlavného mesta SR Bratislavy 
http://www.bratislava.sk/register/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=24672 
a prerokovaná na zasadnutí komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta a komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
mestského zastupiteľstva. 

 
 
 
1.15 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 952/2017 bod 2 zo dňa 28. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby prekontroloval spôsob schválenia podpisu týchto zmlúv a ich súlad s pravidlami 
schvaľovania zmlúv, ktorý je definovaný v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
o výsledkoch kontroly. 
 
(Projekt Stein)                                                                                            T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 2017 a bude 
prerokovaný na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 21. 2. 2018 pod bodom 
č. 24. 

 
 
1.16 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 955/2017 zo dňa 28. 9. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby do svojho plánu kontrolnej činnosti zaradil kontrolu efektívnosti zabezpečenia 
vyhotovovania zápisníc zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vrátane vyhodnotenia času a ceny, ktoré hlavné mesto SR Bratislava vynakladá 
na zabezpečenie tejto činnosti. 
                                                                                                   T: 31. 12. 2017 
                                                             
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Správa z predmetnej kontroly bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 
7. 12. 2017 a bude prerokovaná na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 21. 2. 
2018 pod bodom č. 24. 
 
 
 

1.17 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Kontrola Zimného štadióna Ondreja Nepelu mestským kontrolórom hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 987/2017 časť A zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

A. žiada 
 
na návrh primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy, 
aby vykonal kontrolu zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri spravovaní 
a zabezpečovaní prevádzky objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. 
                                                                                                                   
                                                                                                                   T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia z predmetnej kontroly sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 
2. 2018. 
 
 

 
1.18 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, 

školstva a športu 
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Kontrola Zimného štadióna Ondreja Nepelu mestským kontrolórom hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 987/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť vyhotovenie odborného posúdenia technologických zariadení a nevyhnutných 
investícií do ich opráv. 
 
                                                                                        T: 15. 1. 2018 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
K 15. 1. 2018 bola STaRZ-u doručená čiastková verzia odborného posúdenia technologických 
zariadení a nevyhnutných investícií do ich opráv. Dodávateľ znaleckého posudku požiadal 
o posun termínu dodania finálnej verzie odborného posudku na 31. 1. 2018.  Dňa 31. 1. 2018 
bolo STARZ-u doručený komplexný predmetný odborný posudok. 

 
 
1.19 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí,  kultúry,              

školstva a športu                                
 
 
Kontrola Zimného štadióna Ondreja Nepelu mestským kontrolórom hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 987/2017 časť C bod 1 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                                  C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. ak bude potrebné vynaložiť nové investície do Zimného štadióna Ondreja Nepelu, aby sa 

hlavné mesto SR Bratislava podieľalo aj na prípadnom zisku z Majstrovstiev sveta 
v ľadovom hokeji v roku 2019, 

                                                    
                                                                                                        T: bez termínu 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v roku 2019 nebudú na zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu vynaložené žiadne nové investície zo strany STARZu. Budú vykonané iba 
potrebné opravy a údržba zimného štadióna. Prípadné nové investície v súvislosti 
s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v roku 2019 budú hradené z prostriedkov SZĽH. 
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1.20 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:       Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, 

školstva a športu 
                                    Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora                            
 
Kontrola Zimného štadióna Ondreja Nepelu mestským kontrolórom hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 987/2017 časť C bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. vstúpiť do rokovania s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja a dohodnúť takúto 

klauzulu v zmluve, ako je uvedené v časti C bode 1 tohto uznesenia, 
 
                                                                                                                     T: 31. 12. 2017 
 
(Uznesenie č. 987/2017 časť C bod 1 predmetného uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
                                                                                  C. žiada 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. ak bude potrebné vynaložiť nové investície do Zimného štadióna Ondreja Nepelu, aby sa 

hlavné mesto SR Bratislava podieľalo aj na prípadnom zisku z Majstrovstiev sveta v ľadovom 
hokeji v roku 2019, 

 
                                                                                          T: bez termínu) 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v roku 2019 nebudú na zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu vynaložené žiadne nové investície zo strany STARZu. 
 
 
1.21 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľky úlohy:  Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora                            
                                   Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry,                

školstva a športu 
 
Kontrola Zimného štadióna Ondreja Nepelu mestským kontrolórom hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 987/2017 časť C bod 3 zo dňa 20. 11. 2017 



 21

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. požiadať Vládu SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o financovanie 

nákladov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných opráv Zimného štadióna Ondreja 
Nepelu v súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v roku 2019. 

 
                                                                                                                 T: 30. 11. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy túto otázku predniesol na zasadnutí vlády SR 
o hlavnom meste SR Bratislave dňa 13. 12. 2017. Vláda SR schválila uznesenie C19, ktorým 
uložila ministerke školstva, vedy, výskumu a športu spolupracovať s hlavným mestom SR 
Bratislavou a SZLH pri zabezpečení organizácie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019.  
V súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v roku 2019 nebudú na zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu vynaložené žiadne nové investície zo strany STARZu. 

 
 
1.22 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 
Uznesenie č. 988/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby 70 000,00 Eur schválených na projektovú dokumentáciu v rozpočte na rok 2017 
pre cyklotrasy v mestskej časti Bratislava-Ružinov po ich nedočerpaní bolo presunutých 
do Rezervného fondu s viazaním na tento účel. 
 
                                                                                                   T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetné finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu pre cyklotrasy v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov sú zapracované v rozpočte na rok 2018. 
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1.23 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:       JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie personálnych zmien v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
Uznesenie č. 989/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny. 
 
                                                                                                              T: 30. 11 .2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy z pozície jediného akcionára prijal v lehote stanovenej 
v uznesení rozhodnutie jediného akcionára v zmysle ktorého došlo k odvolaniu pôvodných 
členov dozornej rady - pána Jána Budaja a pani Gabriely Ferenčákovej a k menovaniu nových 
členov dozornej rady - pána Milana Vetráka a pána Richarda Mikulca s konštitutívnym účinkom 
a deklaratórny zápis do Obchodného registra bol vykonaný 13. 1. 2018. 

 
 
1.24 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
                                   Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
                                   MUDr. Marcel Jánošík, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu    
 
Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh na 
schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 
v znení neskorších dodatkov) 
Uznesenie č. 998/2017 časť G bod  5 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 G. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
5. poskytoval technické, administratívne, organizačné a finančné zabezpečenie potrebné na 

činnosť mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov a Štatútom tejto komisie, 

 
                                                                                        T: priebežne 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Finančné prostriedky na zabezpečenie reprezentačných výdavkov predmetnej komisie mestského 
zastupiteľstva budú hradené zo schváleného rozpočtu oddelenia vnútornej správy na rok 2018. 
Za tajomníčku mediálnej komisie mestského zastupiteľstva bola vymenovaná zamestnankyňa 
oddelenia komunikácie a marketingu Simona Šarköziová. 

 
 
 
1.25 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 999/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
usporiadať finančný rozdiel, ktorý vznikol nesprávnym stanovením percentuálnych podielov pre 
mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. 
                                                                                  
                                                                                                       T: 31. 12. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 30. 11. 2017 primátor hlavného mesta SR Bratislava  písomne oslovil starostov mestských 
častí Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-
Devínska Nová Ves a Bratislava-Petržalka  o vysporiadanie finančného rozdielu v prospech 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Súčasťou listu bola tabuľka  výpočtu vysporiadania 
finančného rozdielu vypracovaná útvarom mestského kontrolóra.  

K danej veci sa vyjadrila mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, ktorá zaslala 
výpis uznesenia č. 360/2014-2018 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 12. 12. 2017, kde neschválilo usporiadanie finančného 
rozdielu za rok 2014. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa písomne vyjadrila, že v rozpočte mestskej časti 
Bratislava-Petržalka pre rok 2017 a ani v návrhu rozpočtu na 2018 sa s uvedeným výdavkom 
neuvažuje. 

Zo strany hlavného mesta SR Bratislavy boli finančné prostriedky vyplatené mestským 
častiam hlavného mesta SR Bratislavy v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. 
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1.26 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1004/2017 body 1 a 2 zo dňa 20. 11. 2017  
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 

 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

1. o rozšírene plánu kontrol o kontrolu zúčtovania za poskytovanie stravy počas Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

 
 2. o rozšírenie plánu kontrol o kontrolu finančných dôsledkov nekonania vo veci zrušenia      
Spoločnosti pre rozvoj bývania, n.o., a určenie zodpovedných osôb za prípadné škody. 

                                                                                       
                                                                                                    T: obidva body sú bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Plán kontrol na I/2018 doplnený o kontroly na základe uznesenia č. 1004/2017 zo dňa 
20. 11. 2017 bol  mestským kontrolórom predložený na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu 
dňa 7. 12. 2017 a následne bude prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 21. 2. 2018 pod bodom č. 25. 

 
 
1.27 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora                             
                                     Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, riaditeľ sekcie  územného    

plánovania 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 11. 2017 
Uznesenie č. 1005/2017 časť C zo dňa 7. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť písomné stanovisko magistrátu - primátora hlavného mesta SR Bratislavy zaslané 
Úradu vlády SR v písomnej podobne vyplývajúce z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 942/2017 bod 1 zo dňa 28. 9. 2017. 
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                                                                                                                                    T: ihneď 
 
(č. 942/2017 bod 1 zo dňa 28. 9. 2017: 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. nevydal súhlas s požiadavkou spoločnosti J&T Real Estate o udelenie štatútu významnej 
investície pre Projekt Spojená Bratislava a pre projekt spoločnosti HB Reavis – Stanica Nivy a 
dôrazne sa dištancoval od vyhlásení podpredsedu vlády SR Petra Pellegrinyho, ktorý plánuje 
predložiť žiadosť J&T Real Estate na septembrovom zasadnutí vlády SR, bez toho, aby Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy návrh spoločnosti J&T Real Estate prerokovalo. 
                                                                                                                           
                                                                                                                     T: ihneď) 
 
                                                                                                                             
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa významných 
investícií a doplnení niektorých zákonov schvaľuje „Osvedčenie o významnej investícii” 
príslušné ministerstvo, ktoré predloží vláde SR na schválenie návrh na vydanie osvedčenia  
o významnej investícii na základe žiadosti subjektu, ktorá spĺňa podmienku podľa § 1 ods. 2 
písm. a), § 1 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), do 60 dní od podania žiadosti, ktorá obsahuje 
náležitosti podľa § 2b ods. 2 predmetného zákona. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
nevydal súhlas s požiadavkou spoločnosti J&T Real Estate o udelenie štatútu významnej 
investície pre Projekt Spojená Bratislava a pre projekt spoločnosti HB Reavis – Stanica Nivy.  

 

 
 
1.28 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
 

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020 
Uznesenie č. 1006/2017 časť C bod 2 zo dňa 7. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
2. riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity 
a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018. 
 
                                                                                                                                     T: 7. 1. 2018 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Všetkým mestským organizáciám bolo zaslané oznámenie v zmysle bodu 2 predmetného 
uznesenia v stanovenom termíne. 
 

 
 
1.29 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP 
BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1010/2017 časť B zo dňa 7. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby do dodatku k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00 zapracoval ustanovenie, ktoré bude 
hovoriť o tom, že tento dodatok sa uzatvára z dôvodu pripravovanej zámeny pozemkov a zároveň 
z dôvodu námietok podávaných tretími osobami v územnom a v stavebnom konaní výstavby 
parku, čím dochádzalo z objektívnych dôvodov k omeškaniu so splnením niektorých povinností 
spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., vyplývajúcich zo Zámennej 
zmluvy č. 03 88 0187 14 00. 
             
                                                        T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dodatok k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00 bol uzatvorený dňa 21. 12. 2017 a je 
zverejnený na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy:  
http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=52423&p1=11050
333  

 
 
1.30 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP 
BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 



 27

Uznesenie č. 1010/2017 časť C zo dňa 7. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zahájil proces odňatia nehnuteľnosti pozemku registra „C“, parc. č. 3400/160 - ostatné 
plochy vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
             
                                                                    T: bez termínu 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Primátora hlavného mesta SR Bratislavy požiadal listom č. Mag.SSN32110/2018  zo dňa 26. 1. 
2018, mestskú časť hlavného mesta SR Bratislavy Bratislava-Dúbravka, aby zahájila potrebné 
kroky v zmysle platnej legislatívy a návrh na odňatie správy predmetnej nehnuteľnosti 
prerokovala na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

 
 
 
1.31 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 1014/2017 časť B zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
zverejniť aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy 
na webovej stránke organizácie. 
 
                                                                                                                  T: 31. 1. 2018 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy bol 
v termíne zverejnený na webovej stránke Mestského ústavu ochrany pamiatok. 
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1.32 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 2 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo  

žiada  

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
2. zvolať poslanecký prieskum do objektov na Bazovej č. 8 a Technickej č. 6, 
 
                                                                                        T: január 2018 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Poslanecký prieskum sa uskutoční dňa 1. marca 2018 o čom boli poslanci mestského 
zastupiteľstva informovaní. 
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2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 

 
2.1 
Nositeľka uznesenia: MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, 

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

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

Bratislavou,  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvalý 
TK: ročne k 31. 12. 
 

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

kultúry, školstva a športu 
 
Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 
2016 
Uznesenie č. 747/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
                                                                 B. žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informačnú správu o podpore zdravia raz ročne.  
 
                                                                                         T: raz ročne vždy k 31. 12. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 
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2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností                             
                                    
Správa o činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 
za mesiac jún - august 1996 
Uznesenie č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu a riaditeľov organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy 

  2. Predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pravidelné 
písomné informácie o prípadoch v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia - škody. 

  
                                                                                                         T: trvale 
                                                    TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 

 
 
 
2.3 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:   vedúci organizačných útvarov magistrátu, u ktorých bola vykonaná                                    

kontrola UMK 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Uznesenie č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pravidelne   predkladať  správy   o  prijatých  opatreniach  na  odstránenie   nedostatkov  
zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                                           T: polročne 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Za sekciu financií, sekciu správy nehnuteľností a za sekciu správy komunikácií, životného 
prostredia a stavebných činností budú predložené informačné materiály o plnení opatrení 
z kontrol vykonaných ÚMK na tomto úseku na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 
2018.  

 
 
 
2.4 
Nositeľ uznesenia: predsedníčka komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského 

zastupiteľstva 
Plniteľka úlohy:    Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva 

a športu 
 
Návrh systému delegovania zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy do orgánov školskej samosprávy 
Uznesenie č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B zo dňa 
1. 3. 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
komisii pre mládež, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej samosprávy, pričom 
jeden kandidát môže byť delegovaný maximálne do troch školských rád.     
                                                                                                         
                                                                                                        T: trvalý 
                                                                                                        TK: 30. 4., 31. 10. 
 
Uznesením MsZ č. 197/2003 časť B zo dňa 16. 10. 2003 zmena termínu T: trvale, TK: 1 x ročne 
k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 

 
 
 
2.5 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Marin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 3. 2000 
Uznesenie č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

SR Bratislavy. 
   
                            T: trvale 
       TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 

 
 
 
2.6 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Nájmy pozemkov, bytových a nebytových priestorov 
Uznesenie č. 383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: trvale 
TK: 2x ročne k 1.1. a 30. 6.  

       
Uznesením MsZ č. 233/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2003 zmena termínu - T: trvale, TK: 1x 
ročne k 1. 1. za predchádzajúci rok (februárové zasadnutie  MsZ) 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 
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2.7 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Rôzne - Doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v elektronickej podobe 
Uznesenie č. 44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zabezpečiť doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v elektronickej 
podobe spolu s materiálmi na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, ak o to požiadajú. 
 
                                                                                                                    TK: 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Výpisy z hlasovaní mestského zastupiteľstva sú doručované na základe požiadavky jednotlivých 
poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
 
 

2.8 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

                      
                       T: trvalý 

            TK: 30. 6. a 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál o plnení prijatých opatrení po vykonanej kontrole útvarom mestského 
kontrolóra sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018 - Základná 
umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova č. 5, Bratislava.  

 

 
 
2.9 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
                                    
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu   

  3.  Odvádzať z každého predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy do novovytvoreného     
mimorozpočtového finančného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste  
SR Bratislave 2 % z finančného výnosu za predaný majetok. 

 
                                                                                                T: trvalý 
                                                                                                TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava odvádza 2% finančného výnosu získaného                            
za predaj nehnuteľného majetku do peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave v zmysle § 6 písm. a) Štatútu peňažného fondu na podporu 
rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave. Finančné prostriedky boli do peňažného 
fondu doplnené po schválení záverečného účtu za rok 2016 vo výške 213 538,17 Eur. Z rok 2017 
bude možné vyčísliť túto sumu v záverečnom účte za rok 2017. 
 

 
 
2.10 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5.   Pri každom predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa dotýka negatívnym 
      spôsobom  existujúcich  športovísk, zaviazať v  kúpnopredajnej  zmluve  investora, aby  
      vybudoval náhradné športoviská. 
 
                                                                                                    T: trvalý 
                                                                                                   TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Za obdobie roku 2017 nebolo na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený návrh na predaj 
majetku, ktorý by sa negatívnym spôsobom dotkol existujúcich športovísk.  
 

 
 
2.11 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, 

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

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zverejňovať na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zoznam súkromných 
základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl, 
súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava poskytuje 
dotácie vrátane výšky dotácie. 
 
                                                                                                  T: úloha trvalá 
                                                                                                  TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súlade s uznesením bol na webovom sídle hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „hlavné mesto“)  
http://www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11055636 
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zverejnený zoznam súkromných základných umeleckých škôl, súkromných materských škôl 
a súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto poskytlo dotáciu 
v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane výšky dotácie 
poskytnutej v roku 2017. 

 
 
 
2.12 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 

mesta  SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským  zastupiteľstvom   hlavného 

mesta SR Bratislavy oddelenie komunikácie a marketingu 
  
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Za účelom zdokumentovania oprávnenosti nárokov na poskytnuté zľavy (bonusy) držiteľom 

BMK predkladať Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy mesačne do 15. dňa 
nasledujúceho mesiaca evidenciu poskytnutých zliav realizovaných na platobných 
termináloch. 

 
                                                                                                          TK: 31. 12.  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Všeobecná úverová banka pravidelne, v mesačných intervaloch zasiela e-mail s reportom platieb 
BMK za predchádzajúci mesiac podľa terminálov v organizáciách. E-mail s reportom je 
z oddelenia komunikácie a marketingu magistrátu rozoslaný príslušným organizáciám, ich 
povereným ekonomickým pracovníkom, ktorí následne platby spracujú a uplatňujú si nárok 
na refundáciu zľavy.  
Z dôvodu personálnych zmien a internej politiky z projektu odstúpila SBERBANK.  
Aktuálne oddelenie komunikácie a marketingu magistrátu v spolupráci so sekciou dopravy 
magistrátu finalizuje zmluvné podmienky s bankami a nastavuje fungovanie BMK v súvislosti so 
zavedením systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji (IDS BK). Nové zmluvy sú 
potrebné k spusteniu elektronickej peňaženky na kartách. 
Priebežne rozširujeme portfólio komerčných partnerov BMK, aby sme ich držiteľom poskytli 
atraktívne výhody a zľavy. 
V spolupráci s ostatnými partnermi začíname pracovať na marketingovej kampani, ktorou by 
sme chceli dosiahnuť vyšší počet držiteľov BMK a zároveň zatraktívniť možnosť zriadenia 
trvalého pobytu na území hlavného mesta SR Bratislavy pre všetkých. 



 37

Aktuálne je v skúšobnej prevádzke nová mobilná aplikácia BMK, ktorá prinesie držiteľom 
jednoduchší prístup k informáciám o zľavách s BMK, ako aj o aktuálnom dianí v hlavnom meste 
SR Bratislave. V súčasnosti kreujeme ďalšie možnosti využitia tejto aplikácie. 
 
 
 
2.13 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr.Tomáš Szabo, 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. 
Všetky materiály na predaj a nájom nehnuteľností obsahujú aj textáciu návrhu kúpnopredajnej 
alebo nájomnej zmluvy. 
 

 
 
2.14 
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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol prerokovaný mestským zastupiteľstvom dňa 8. 12. 2017 a bolo k nemu prijaté 
uznesenie č. 1014/2017.       

 
 
 
 

2.15 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
Uznesenie č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy     
vyhodnotiť účasť poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za minulý rok 
volebného obdobia vo forme počtu hlasovaní a zverejniť túto informáciu na webovej stránke 
hlavného mesta SR Bratislavy a takisto ju predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
               
                                                                                         T: trvalý   
             TK: 1. 3. 2012 a ďalej ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 

 
 
 
2.16 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    
Uznesenie č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  
         
                                                                                                          T: úloha trvalá,                                                                                                           
                                   od 1. 1. 2013                  
         TK: raz ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Rozhodnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2016 o pravidlách elektronického 
náhodného výberu znalcov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku upravuje 
postup pri elektronickou formou vykonávanom náhodnom výbere súdnych znalcov 
na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta.  
 
 

 
2.17 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 
                                                                                                        T: 30. 11. 2012 
 
Uznesením MsZ č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.2 zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu  
TK: ročne vždy k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018.  
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2.18 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

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

 
 
 
2.19 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
7. Zosúladiť register majetku hlavného mesta SR Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností. 
 
                                                                                                    T: 30. 11. 2012 
 
Uznesením č. 1389/2014 časť B bod 5.2. z 30. 1. 2014 zmena termínu - T: úloha trvalá, vždy 
k 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pri predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy je tento na základe riadne uzatvorených 
kúpno-predajných zmlúv odvkladovaných odborom katastra následne vyradený z registra 
majetku. 
 
 

 
2.20 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, 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. 
Predmetná informácia sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018.  

 
 
 
2.21 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa mestského zastupiteľstva,  
                                    členka dozornej rady Mestského centra STARÁ TRŽNICA 
 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných 
podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 
Uznesenie č. 943/2013 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: 
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„1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť Mestského 
centra Stará tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých poslaneckých klubov 
a platforiem Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Návrhy na členov 
dozornej rady predloží primátor hlavného mesta SR Bratislavy Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie. Členovia dozornej rady si zo svojho stredu 
volia predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady a zvoláva ju podľa potreby. Dozorná rada 
predkladá polročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o svojej činnosti. 

         
TK: polročne“ 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 

 
 
 
2.22 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Milan Galanda, poradca primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
Uznesenie č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby minimálne 2x do roka informoval o činnosti a rokovaniach v rámci Združenia miest a obcí 
Slovenska. 
 
                                                                                                TK: 30. 6., 31. 12. 
 
Uznesením č. 270/2015 časť B zo dňa 22. 10. 2017 zmena termínu na 1 x ročne k 31. 12. počnúc 
rokom 2016.   
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 22017 
a bude prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. 2. 2018 
pod bodom č. 34. 
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2.23 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 
posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú 
a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v časti 
informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, okrem 
materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské zastupiteľstvo 
v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za jún, júl a august 
a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo februári budú 
obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 

 
 

 
2.24 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne 
Žiadosti o vyhotovenie znaleckých posudkov obsahujú žiadosť o doručenie znaleckého 
posudku v elektronickej forme. Po vyhotovení znaleckého posudku a jeho doručení budú 
tieto zverejňované na internetovej stránke www.bratislava.sk 
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. 
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T: od 1. 3. 2013  
TK: priebežne 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú po dodaní znalcom zverejňované na webovej stránke hlavného mesta. 
Uznesenie sa plní priebežne. 

 
 

 

2.25 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 
realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
                                                                                                                       T: štvrťročne 
 
Uznesením č. 738/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu – každé 3 mesiace. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 22017 
a bude prerokovaný na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 21. 2. 2018 
pod bodom č. 28. 

 
 
 
2.26 
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 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 

príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Doprava 2007  2013 a Operačného programu Doprava 2014  2020 

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

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 2017 a bude 
prerokovaný na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva konaného dňa 21. 2. 2018 
pod bodom č. 27. 

 
 
 
2.27 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 908/2010 zo dňa 25. 2. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 4. 2011 a č. 1055/2013 
zo dňa 24.  25. 4. 2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží 
Uznesenie č. 1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. schvaľuje 

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

 
C. žiada 

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

 
T: úloha trvalá,  
    vždy k 31. 1. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pri prevodoch a nájmoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže sa postupuje vždy 
podľa časti B tohto uznesenia. 
 

 

 
2.28 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
                                    
Návrh na schválenie 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 
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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. 
Materiál bol predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 2017 a bude 
prerokovaný na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva konaného dňa 21. 2. 2018 
pod bodom č. 22. 
 

 
 
2.29 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

T: 30.  7. 2014 

Uznesením MsZ č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 30. 6. 2016 určené priebežné 
plnenie uznesenia, a to polročne počnúc 1. 7. 2016  
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Spracovávateľom urbanistickej štúdie je odborný tím pod vedením Prof. Ing. arch. Bohumila 
Kováča, PhD. Celý proces spracovania urbanistickej štúdie je vedený odborným obstarávateľom 
územno-plánovacej dokumentácie. Odborným garantom je ÚHA. Participatívny proces začal 
pred vypísaním urbanistickej súťaže v roku 2013 a pokračoval do roku 2015. Po prerušení 
z dôvodu prebiehania verejného obstarávania na spracovateľa urbanistickej štúdie 2015 - 
2017 pokračuje od mája 2017 až po ukončenie štúdie (koniec 2018). Prieskum verejnej mienky 
bude vyhlásený vo februári 2018. 
Informácia o sprievodnom participatívnom procese spracovania ÚŠ Centrálna rozvojová os 
Petržalky:  
Participácia 2013-2015 
Predstavenie a pripomienkovanie podmienok urbanistickej súťaže 
Vypísanie súťaže ( 2013) a jej vyhodnotenie (2014) 
Hĺbkové rozhovory s dôležitými partnermi v území (odborníci, politici, aktívna verejnosť...), 
spracovanie názorov pre tvorbu zadania a konceptu urbanistickej štúdie. 
Participácia 2017  
Odborné workshopy - okrúhle stoly s odborníkmi na témy: doprava, urbanizmus a architektúra, 
životné prostredie a zeleň 
Zisťovanie názorov v teréne - krátky informačný dotazník, ktorý je podkladom pre prieskum 
verejnej mienky (stretnutia s obyvateľmi v teréne, stánok na Dňoch Petržalky) 
Príprava prieskumu verejnej mienky formou dotazníka pre širokú verejnosť  
Zapracovanie priebežných výstupov z participácie do Návrhu zadania urbanistickej štúdie 
Vypracovanie informačných materiálov približujúcich riešené územie, prípravu urbanistickej 
štúdie a jej harmonogram 
Vytvorenie informačného webu 
Informovanie na sociálnych sieťach 
Plán participácie na rok 2018 
Pripomienkovanie Návrhu zadania štúdie  
Prieskum verejnej mienky/ Dotazník pre širokú verejnosť - termín Február-Marec 2018 - a jeho 
spracovanie 
Pokračovanie v participácii: Urban Walk/ plánovacia prechádzka, plánovacie workshopy 
k tvorbe konceptov urbanistickej štúdie 
Verejné predstavenie návrhu urbanistickej štúdie, v ktorom boli zohľadnené aj požiadavky 
odbornej  a laickej verejnosti. 
 
 
 
2.30 
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 4 zo dňa 25. 9. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

 
T: 15.12., každoročne 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V schválenom rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2018 boli zohľadnené opatrenia 
na plnenie Rozvojového dokumentu cyklistickej dopravy v zmysle Akčného plánu a to 
konkrétne v programe 2.2.3 -  Výstavba  a údržba cyklotrás a to v sume 760 000,00 Eur. 

 
 

 
2.31 
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 
 
Koncepcia mestských lesov 
Uznesenie č. 1798/2014 časť C body 5 - 7 zo dňa 23. 10. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť priebežne 

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

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

7. Požiadať Okresný úrad v Bratislave o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  za nepoľovné plochy podľa zákona č. 274/2009 
Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s  minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy a zoznamu parciel 
v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do Výhľadového plánu 
poľovníckeho hospodárenia. 
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11. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až 
do roku 2026 vrátane. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná dňa 22. 2. 2018. 

 
 
 
2.32 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
                                    Mgr. Martin Gajdoš, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                    oddelenie verejného obstarávania 
                                    PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného  obstarávania 
                                    Ing. Marcel Held, 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,  
aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorej obsahom bude:   
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, 
 
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, 
 
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, 
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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, 
 
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, 
 
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, 
 
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:   
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, 
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, 
 
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, 
 
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, 
 
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, 
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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, 
 
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. 

 
 
 
2.33 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností 
Rôzne 
Uznesenie č. 172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil materiál 
týkajúci sa prijatia nezákonného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 600/1997 z 25. 9. 1997 a spôsobu riešenia tohto prípadu, vrátane takej alternatívy 
riešenia, ak by Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uvedené uznesenie zrušilo. 
 
Uznesením č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.8 zo dňa 4. 2. 2016 zmena termínu predkladania 
plnenia predmetného uznesenia T: 2 x ročne k 30. 6. a k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 
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2.34 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností                            
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby v rámci súčasných rekonštrukcií ciest a chodníkov zabezpečil aj vybudovanie bezbariérových 
priechodov na týchto cestách, chodníkoch a križovatkách.  
 
                                                                                                   T: 29. 4. 2016 
 
Uznesením MsZ č. 523/2016 zo dňa 30. 6. 2016 nový termín priebežného plnenia uznesenia, a to 
štvrťročne počnúc 1. 7. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
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Zrealizované bezbariérové priechody za rok 2017.  

 

 
 
 
2.35 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, riaditeľ sekcie  územného  plánovania 
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
 
 
 
 

Ulica - popis MČ počet úprav Mesiac
Ul. 29. augusta Staré Mesto 4 august
Námestie SNP Staré Mesto 6 august

posmostie Mosta SNP Staré Mesto 2 august
Lovinského - Gaštanová Staré Mesto 10 august

Brnianská Staré Mesto 4 august
Podunajska Podunajské Biskupice 6 jún/júl
Podunajska Vrakuňa 4 jún/júl
Korytnická Podunajské Biskupice 4 august
Drieňová Ružinov 4 okt./nov.

Gagarinova Ružinov 4 november
Košická Ružinov 6 sep./okt.

Ružinovská Ružinov 2 sep./okt.
Osloboditeľská - pred Ternom Vajnory 2 august

Račianska - od Cintulovej po Bardejovskú smer CMO Nové Mesto 6 september
Dopravná - zastávka MHD Sklabinská Rača 2 september

Roľnícka - pred križovatkou s ul. Pod lipami Vajnory 2 november
Kadnárová Rača 4 október

Repašského (3ks +protiľahlé strany) Dúbravka 6 júl
Mamateyova Petržalka 8 október
Mamateyova Petržalka 8 október

Romanova Petržalka 5 október
Antolská Petržalka 4 október

Einsteinova Petržalka 3 október
Smolenická Petržalka 2 október
Karadžičová Staré Mesto 5 november

Kubačova Rača 8 okt./nov.
Trnavské mýto Ružinov/Nové Mesto 6 november

Špitálska Staré Mesto 5 november
Bulharska Ružinov 6 november
Prievozská Ružinov 4 november
Krajinská Podunajské Biskupice 4 november
Mierová Ružinov 6 november

SPOLU: 152

BEZBARIÉROVÉ PRECHODY 2017
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Mestské zastupiteľstvo 
                                     

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
                                  
                                                                                        T: každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 2017 
pod písm. f).  
 
 

 
2.36 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
                                     
Aktualizácia materiálu Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave 
na roky 2013 - 2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete 
električkových a trolejbusových tratí 
Uznesenie č. 704/2016  časť C zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 C. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečením preverenia jednotlivých zámerov rozvoja MHD Dopravným modelom 
a po potvrdení ich dopravného významu zabezpečením obstarania štúdie uskutočniteľnosti. 
 
                                                            T: 31. 3.2017      
 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.11 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 
2017. 
                                                                                         
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia -  6.1) 
Licencie sú nainštalované na počítače ODI a OVD.OIT. Na plnenie uznesenia je nevyhnutné 
zabezpečiť školenie k vykonávaniu dopravných posudzovaní projektov a následne zabezpečiť 
samotné posúdenie projektov podľa Koncepcie rozvoja MHD na roky 2013 – 2015, verzia 
november 2016..  
K nesplneniu pôvodného termínu 31. 3.2017  a následného termínu 31. 12. 2017 došlo z dôvodu, 
že hlavné mesto SR Bratislava nemalo v rozpočte schválené financie na kúpu licencií.  
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2.37 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020 
Uznesenie č. 789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

 
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy na roky 2017 - 2020, ktorý sa bude aktualizovať každé 4 roky. 
 

T:  každoročne k 31. 12.  

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020 bol vypracovaný aj na základe skúseností 
pri realizácii projektov v rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. Tieto 
realizácie prebehli v roku 2016 a v prvom polroku 2017:  
 

 Výsadba stromov na Hlavnom námestí  
 Revitalizácia zelene na Františkánskom námestí 
 Revitalizácia Parčík Svoradova  
 Revitalizácia zelene na námestí Slobody vrátane aleje pred Úradom vlády 
 Zelená strecha na dome Seniorov ARCHA 
 Rekonštrukcia rybníkov na Železnej studienke. 

 
K týmto realizáciám boli na základe akčného plánu vypracovaná koncepcia prevádzky a údržby, 
ako aj vo fáze ukončenia výsadby nevyhnutnej závlahy. 
 
HM v zastúpení ÚHA predstavilo výsledky projektu na Záverečnej konferencii BA klíma dňa 
8.6.2017 - org.: Úrad vlády. V tejto súvislosti sa konala aj obhliadka ukončených projektov 
za prítomnosti jedného z donorov - zástupcov Nórskeho Kráľovstva. 
 
Ďalšie aktivity realizované ÚHA v rámci strategických cieľov dokumentu: 

 Práca na metodike hodnotenia zraniteľnosti mestského prostredia Bratislavy na zmenu 
klímy (spolupráca so zahraničnými výskumnými inštitúciami v rámci projektu H2020 
RESIN) - strategický cieľ 1. 

 Vypracovanie hodnotenia zraniteľnosti mesta na vlny horúčav, obdobia sucha a extrémne 
prejavy počasia, výber indikátorov a zber údajov - strategický cieľ 1. 

 Vyhodnocovanie termovízneho zamerania v roku 2015 realizované v rámci projektu 
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, doplnenie o pozemné merania – v ťahoch 
dôležitých peších trás vo vnútornom meste v auguste 2017 - strategický cieľ 1 
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 Príprava pilotného dotazníka pre realizovanie zberu dát, harmonogramu realizovania 
zberu údajov pre vyhodnotenie akčného plánu za rok 2017 - strategický cieľ 5,  

 Príprava diseminačnej stratégie  a pristúpenie k projektu 7 RP EU EU GUGLE 
“European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy” 
–  „Európske mestá ako lídri  smerom  k trvalo udržateľnej energii” – hlavnou náplňou 
HM SR Bratislavy sú diseminačné aktivity – strategický cieľ 3 a 4. 

 Priebežná aktualizácia informácií na webovej stránke projektu a sociálnych sieťach, 
príprava a tlač informačných materiálov týkajúcich sa akčného plánu – strategický cieľ 4. 

 Príprava aktivít na rok 2018 a zabezpečenie ich personálneho krytia. 
 Zabezpečenie plnenia monitorovacej správy vyplývajúcej z dohovoru Mayors Adapt 

(časť B uznesenia). 

 
 
 
2.38 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych 
terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie 
majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás 
Uznesenie č. 943/2017 časť C bod 2 zo dňa 28. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi Generálneho investora Bratislavy, aby 
2. poskytoval súčinnosť správcom bytových domov a nebytových priestorov pri konsolidácii 

právnej a technickej dokumentácie v bytových a nebytových budovách na území hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

 
                                                                                                                   T: priebežne 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Generálny investor Bratislavy (GIB) je pripravený poskytovať súčinnosť správcom bytových 
domov a nebytových priestorov pri konsolidácii právnej a technickej dokumentácie v bytových 
a nebytových budovách na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 

 
2.39 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
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Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh 
na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E 
bod 2 v znení neskorších dodatkov) 
Uznesenie č. 998/2017 časť G bod  6 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                                  G. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
6. vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy potrebné finančné 

prostriedky na zaobstaranie monitoringu podľa bodu G. tohto uznesenia. 
 
                                                                                        T: každoročne do 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2018 je aj rozpočet pre oddelenie komunikácie 
a marketingu na zabezpečenie monitoringov. 

 
 
 
2.40 
Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
 
Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh na 
schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 
v znení neskorších dodatkov) 
Uznesenie č. 998/2017 časť H zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 H. žiada 
 
riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby upravili interné predpisy svojich organizácií tak, aby boli v súlade s ustanoveniami Štatútu 
mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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a zaslali tieto predpisy predsedovi mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy na vedomie. 
                                                                                        T: 31. 12. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného uznesenia - 5.6) 
Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave nemá také interné predpisy, ktoré by 
súviseli so Štatútom mediálnej komisie, preto nebolo potrebné pristúpiť zo strany Mestských 
lesov v Bratislave k ich úprave. 
Vo vzťahu k ostatným mestským organizáciám sa takisto uznesenie priebežne plní avšak úprava 
interných predpisov je proces, ktorý má určité pravidlá a vyžaduje si väčší časový priestor. 

 
 
 
2.41 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností 
Informácia o neziskovej organizácii SRBB (Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. 
o.) a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú 
spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 05. 2017 
Uznesenie č. 1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť následne na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

kompletný materiál týkajúci sa zrušenia neziskovej organizácie Spoločnosti pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o. 

 
                                                                                                                  T: 15. 2. 2018 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného uznesenia 
Dňa 26. 1. 2018 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcom druhého zakladateľa SRBB - 
spoločnosťou ČSOB a. s., za účelom stanovenia postupu zrušenia predmetnej neziskovej 
organizácie. Nakoľko ďalší postup smerujúci k zrušeniu SRBB podlieha uskutočneniu 
niektorých právnych úkonov potrebných k ustáleniu aktuálnej situácie možnosti zrušenia SRBB 
bude potrebné o predĺženie lehoty splnenia predmetného uznesenia.  

 
 
 
2.42 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:      Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP 
BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ihneď po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ parc. č. 3400/160 - 
ostatné plochy vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, začal rokovanie vo veci zámeny pozemkov: 
pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1 – ostatné plochy vo výmere 2 003 m², 
parc. č. 882/2 – ostatné plochy vo výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 – ostatné plochy vo výmere 1 
927 m², parc. č. 882/91 – ostatné plochy vo výmere 3 197 m², parc. č. 882/92 – ostatné plochy 
vo výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 – ostatné plochy vo výmere 473 m², LV č. 6049, 
vovlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ parc. č. 3400/160 – ostatné plochy 
vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy.                                                 
                                                                                                                 T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ 
parc. č. 3400/160,  k. ú. Dúbravka, začne vykonávať potrebné kroky a rokovania vo veci zámeny 
pozemkov: pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1,  882/2, 882/17,  882/91,  
882/92,  882/93, LV č. 6049, vo vlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ parc. 
č.  3400/160, k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 
 
2.43 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 1 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada  

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
1. predložiť materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

vo februári 2018 v alternatívach: 



 63

alternatíva 1: vytvoriť mestský komunálny podnik rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8  
alebo Technickej č. 6, 

 
 alternatíva 2:. služby letnej a zimnej údržby zabezpečiť zadaním bratislavským mestským 
častiam aj s finančným krytím, 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 5.8) 
Ako bolo uvedené v informačnom materiáli „Informácia o východiskách zabezpečenia letnej 
a zimnej údržby komunikácií a cestnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 
2018-2022“  zo dňa 7. 12. 2017 hlavné mesto SR Bratislava spustilo proces prípravy štúdie 
uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku Hlavného mesta Bratislava“, ktorej cieľom 
je identifikácia reálnych možností modelov prevádzkovania komunálneho podniku  a následný 
detailný opis procesu prípravy, harmonogramu a potreby finančných prostriedkov 
na vybudovanie komunálneho podniku v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasťou štúdie 
bude aj analýza  a návrh umiestnenia samotného komunálneho podniku a jeho postupná 
nábehová krivka.  

 
 
 
2.44 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 3 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
3. zverejniť a zaslať mailom poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

analýzu uvedenej spoločnosti v materiáli č. 1a zo dňa 07. 12. 2017. 
 
                                                                                        T: 20. 12. 2017 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 5.9) 
Analýza možností modelov prevádzkovania, posúdenia predmetu činnosti podniku, posúdenie 
právnej formy podniku, kvantifikácie finančných prostriedkov potrebných na založenie 
a prevádzku atď. bude mestskému zastupiteľstvu predložená po posúdení všetkých týchto 
aspektov zriadenia a fungovania komunálneho podniku spoločne s návrhom na zriadenie 
obchodnej spoločnosti, príp. rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie celomestského 
charakteru. Analýza bude predložená mestskému zastupiteľstvu po jej finalizácii. 
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2.45 
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. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil dopracovanú 
analýzu od spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., vo formáte porovnania viacerých 
riešení upratovania a údržby mesta bez nároku na dodatočnú odmenu, a to: 

 
1. pokračovanie existujúceho modelu bez sprostredkovateľskej a fakturačnej firmy (ARK a jej 
podobné) 
2. vybudovanie mestského podniku 
3. začlenenie tejto činnosti do existujúcich mestských podnikov - Dopravný alebo OLO 
4. delenie území alebo činností medzi viaceré subjekty5. spolupráca s mestskými časťami - 
delimitovanie zodpovednosti spolu s finančným vyrovnaním. 
 
                                                                                                                  T: do marca 2018 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 5.10) 
Vzhľadom na to, že externá analýza spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., bola 
objednaná a prevzatá v roku 2017 a uvedená objednávka je uzavretá a vyfakturovaná, nie je 
možné požadovať o dopracovanie analýzy.  
Otázky, ktoré sú predmetom uznesenia, budú zodpovedané v štúdii uskutočniteľnosti „Zriadenie 
komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy“, ktorej cieľom je identifikácia reálnych 
možností modelov prevádzkovania komunálneho podniku a následný detailný opis procesu 
prípravy, harmonogramu a potreby finančných prostriedkov na vybudovanie komunálneho 
podniku v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Predpokladáme, že súčasťou štúdie bude aj 
analýza  a návrh umiestnenia samotného komunálneho podniku a jeho postupná nábehová 
krivka, teda odpovede na viacero otázok položených uznesením. 
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3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
 
 
3.1 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                   Ing. Marcel Held, 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. 3. 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 

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

 
T: 15. 4. 2017 
 

Uznesením č. 845/2017 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 25. 5. 2017 je určený nový termín 
splnenia predmetného uznesenia do 30. 6. 2017. 
Uznesením č. 938/2017 časť B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 28. 9. 2017 je určený nový termín 
splnenia predmetného uznesenia do 31. 10. 2017. 
Dňa 20. 11. 2017 bol navrhnutý nový termín 31. 12. 2017 - nebolo prijaté uznesenie 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia - 5.4) 
V súčasnosti výstavba náhradných nájomných bytov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
v lokalite Pri Kríži neprebieha. 
 

 
 
3.2 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, riaditeľ sekcie  územného    

plánovania 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a 
Mamateyova/Polereckého 
Uznesenie č. 746/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 
a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, z existujúceho funkčného 
využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie kód 1110, 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie. 

 
T: 31. 12. 2017 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené. (Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia - 5.5) 
V súčasnosti prebieha obstarávanie zmien a doplnkov 04. V rámci tohto procesu nie je možné 
vkladať nové zmeny a doplnky. Vzhľadom na uvedené nebolo možné splniť toto uznesenie 
v bode B.3. Zároveň upozorňujeme, že meniť územný plán mesta na území jednotlivých 
pozemkov nie je v súlade s metodikou a mierkou územného plánu mesta v zmysle príslušných 
ustanovení stavebného zákona a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. a je to možné riešiť cez územný plán 
zóny, ktorý obstaráva príslušná mestská časť. 
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4. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy bez určenia termínu splnenia 

 
 
4.1  
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. 
č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 
elektronickej aukcie 
Uznesenie č. 401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

rozšíriť možnosť prihlásených účastníkov na obyvateľov celej mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a pripraviť koncepciu riešenia parkovacích miest na danom pozemku a ich optimalizáciu, 
prípadne vybudovanie parkovacieho domu. 
 
        T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je súčasťou vnútrodvora, ktorý slúži 
výlučne na parkovanie osobných motorových vozidiel a pri súčasnom členení parkoviska sa 
na ňom nachádza 19 parkovacích miest. Pozemok sa nikdy nebude dať zastavať (svetlotechnika) 
- vjazd je s Veternej ulice cez objekt vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - meniareň 
DPB, akciová spoločnosť, vjazd zo Staromestskej ulice nie je možný. Navrhujeme pozemok 
odpredať alebo prenajať majiteľovi ostatnej plochy (29 parkovacích miest) s tým, že za právo 
prechodu -vjazdu budú DPB, akciová spoločnosť, k dispozícii dve parkovacie miesta toto 
žiadame prerokovať s prevádzkovateľom meniarne, t. j. zástupcami DPB, akciová spoločnosť. 
Navrhli sme aj riešenia iného usporiadania parkovacích miest, ale keďže vjazd je možný len 
jeden a vlastnícke vzťahy vo vnútrodvore bez zámeny pozemkov iné riešenie neumožňujú – 
odporúčame hore uvedené riešenie. Podmienkou je realizovať kvalitné oplotenie mestského typu, 
napr. tehlový alebo omietnutý múr s výškou min. 2 m, ktorý by bol o cca. 1 m odstúpený 
od hranice pozemku tak, že zo strany Staromestskej ulice by vznikol zelený pás, resp. zelená 
stena z popínavých rastlín, kríky, živý plot a pod. Týmto sa skvalitní verejný priestor chodníka. 
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K návrhu plnenia uznesenia vypracovaného hlavnou architektkou: 
 
1. odpredať alebo prenajať pozemok vo vlastníctve hlavného mesta  majiteľovi ostatnej plochy 
- majiteľom ostatnej plochy - pozemkov, na ktorých je vyznačených 29 parkovacích miest je 10 
rôznych fyzických a právnických osôb, majiteľom plochy tvoriacej prístup k parkovacím miestam sú 
vlastníci bytov v objekte na Suchom Mýte v spoluvlastníckom podiele - predaj prípadne prenájom 
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta majiteľovi ostatnej plochy je problematický/nie je možný.    
 
2. na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta je podľa vyznačenia v koncepcii hlavnej architektky 
19 parkovacích miest 
- 5 parkovacích miest je prenajatých súkromným osobám na základe OVS realizovanej v roku 2016 
- o 4 parkovacie miesta má záujem Slovenská sporiteľňa, a.s. (návrh na nájom bol niekoľkokrát 
predmetom rokovania v MsZ ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vlastníctva nebytových 
priestorov v objekte na Veternej 4), SlSp, a.s. opätovne požiadala o predloženie návrhu na nájom do 
MsZ 
- 3 parkovacie miesta zo strany Staromestskej ulice nie sú prístupné cez pozemky hlavného mesta, 
- 2 parkovacie miesta je potrebné rezervovať pre DPB, a.s. z dôvodu obsluhy meniarne DPB, a.s. 
 
- zostávajúcich 5 parkovacích miest je možné riešiť formou priameho nájmu pozemkov s cenovou 
ponukou pod 5 parkovacími miestami.   
 
Takže na základe vyššie uvedeného sekcia správy nehnuteľností pripraví na 5 voľných 
parkovacích miest materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva so spracovaným návrhom 
na riešenie, a to formou priameho nájmu pozemkov s cenovou ponukou. 
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K predmetnému materiálu je potrebné vyžiadať opätovne všetky stanoviská odborných útvarov, 
takže materiál sa bude predkladať na rokovanie mestského zastupiteľstva V/2018 alebo VI/2018. 
 
 
 
4.2 
Nositeľ:       Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
Plnitelia:     Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
                    Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného prostredia               

a stavebných činností – garant 
 
Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 - 2018 - doplnená 
Uznesenie č. 569/2016 časť C zo dňa 30. 6. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
                                                                 C. žiada 
  
doplniť koncepciu Mestských lesov o stanovisko komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 
10. 5. 2016 (bod č. 1, časti A, B).  
 
                                                                                                      T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Časť koncepcie v zmysle zmluvy bola odovzdaná Mestským lesom v Bratislave. Poslanci 
mestského zastupiteľstva v rámci poslaneckých priorít navrhli a schválili 15 000,00 Eur 
do rozpočtu Mestských lesov v Bratislave  na rok 2018, ktoré sú  účelovo viazané  
na dokončenie a doplnenie „Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave“. Po doplnení 
a dokončení bude  kompletná „Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave“ predložená 
na rokovanie mestského zastupiteľstva s predpokladom november 2018. 
. 
 
 

4.3 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností   
                               
Rôzne 
Uznesenie č. 619/2016 bod 2 podbod 2.3 zo dňa 29. 9. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo  
  
                                                                 žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2.   zriadil pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude 
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       2.3   zabezpečovať následnú realizáciu rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 v Bratislave, 
za účelom umiestnenia základnej umeleckej školy v jej priestoroch.  

 
                                                                                                                      
T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Po preštudovaní pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie bolo zistené, že vzhľadom 
na novú legislatívu a z dôvodu, že v čase spracovania pôvodnej dokumentácie nebol vykonaný 
dostatočný stavebno-technický prieskum bude potrebné túto dokumentáciu zaktualizovať 
a dopracovať. Aktualizáciou sa doplnia požiadavky vyplývajúce z nových tepelno-technických 
noriem tak, aby projektové hodnotenie objektu dosahovalo potrebnú energetickú triedu v zmysle 
príslušných zákonov. Dopracovanie dokumentácie bude potrebné na základe podrobného 
stavebno-technického prieskumu konštrukcií budovy. 
08 - 09/2017 prebehla príprava technických podkladov pre aktualizáciu a dopracovanie 
projektovej dokumentácie, obhliadka objektu, opakovaná konzultácia s inžinierom pre technické, 
technologické a energetické vybavenie stavieb, v súvislosti s novou teplotechnickou normou. 
Prebehlo pracovné stretnutie so  spracovateľom pôvodnej projektovej dokumentácie za účelom 
vymedzenia rozsahu zásahov do statických konštrukcií objektu.  
09-10/2017 sa spracovávali podklady pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa aktualizácie 
PD. Predmetom zákazky je aktualizácia pôvodnej projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie s podrobnosťami realizačného projektu stavby vrátane prerokovania v priebehu 
spracovania s dotknutými orgánmi štátnej správy a obce a ostatnými účastníkmi, ako aj 
zapracovania opodstatnených pripomienok do dokumentácie. 
Dňa 25.10.2017 sa uskutočnilo predloženie cenových ponúk. Po ich vyhodnotení bola daná 
výzva na predloženie ZoD vrátane jej príloh a podpísanie ZoD. 
Na základe výzvy boli dňa 25.10.2017 predložené cenové ponuky na aktualizáciu PD. 
Po vyhodnotení bola projektantovi zaslaná výzva na predloženie ZoD vrátane jej príloh. 
Po podpise ZoD  sa uskutočnilo za účasti zástupcu MAG odd. správy nehnuteľností obhliadka 
objektu, kde sa zároveň dohodli podmienky a požiadavky pre výkon stavebno-technického 
prieskumu. 
Projektant - zhotoviteľ predložil dňa 14. 11. 2017 podpísanú ZoD na podpis zo strany 
objednávateľa. 
Dňa 15. 11. 2017 bola zo strany objednávateľa podpísaná ZoD a dňa 16. 11. 2017   
zverejnená na stránke: 
http://gib.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=600179&id_dokumenty=3050 
ZoD je účinná od 27. 11. 2017. 
Obhliadka objektu z dôvodu vykonania stavebno-technického prieskumu, ktorý je jedným 
z podkladov pre aktualizáciu a dopracovanie projektovej dokumentácie, sa uskutočnila dňa 23. 
11. 2017. 
Dňom 25. 11. 2017 začal projektant s realizáciou stavebno-technického prieskumu, ktorý je 
potrebný na dopracovanie projektovej dokumentácie z hľadiska statiky objektu. Zároveň 
spracovával revíziu vzduchotechniky, teplotechniky a ďalších profesií v súvislosti s novými 
tepelno-technickými normami pre dosiahnutie potrebnej energetickej triedy v zmysle príslušných 
zákonov. 
Dňa 15. 12. 2017 odovzdal zhotoviteľ aktualizovanú projektovú dokumentáciu s podrobnosťami 
realizačného projektu v zmysle platnej ZoD. Prebieha kontrola predloženej projektovej 
dokumentácie. 
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Po preštudovaní predloženej dokumentácie budú pripravené a zaslané žiadosti o stanoviská 
dotknutých orgánov štátnej správy, obce a ostatných účastníkov stavebného konania.  
Boli zaslané žiadosti o vyjadrenia účastníkov stavebného konania: (Západoslovenská 
distribučná, a. s., ÚNSS, SZTP, RÚVZ, OÚ BA - OS ŽP – OOPaVZŽP – Odpad. hospodárstvo, 
HAZU, TI). 
 

 
 
4.4 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, 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 2 zo dňa 16. 11. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby konečný výber lokalít určených na výstavbu náhradných nájomných bytov v mestskej časti  
Bratislava-Petržalka vykonal po dohode s Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
 
                                                                                                         T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
List hlavného mesta SR Bratislavy vo veci opätovnej žiadosti o pomoc pri  vytypovaní 
pozemkov a objektov, vhodných na výstavbu a obstaranie náhradných nájomných bytov, 
upraveným v zákone č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov v znení neskorších predpisov bol odoslaný mestskej časti Bratislava-Petržalka 
21. 6. 2017. Mestská časť Petržalka na predmetný list neposlala odpoveď. Hlavné mesto SR 
Bratislava opätovne vyzvalo písomne mestskú časť Bratislava-Petržalka listom č. MAG 
19454/2018 zo dňa 31. 1. 2018.  
 

 
 
4.5 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 
  



 72

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva 

k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR Bratislavou. 
 

T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností momentálne spracováva aktualizáciu prvotnej právnej analýzy 
o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska hlavným 
mestom SR Bratislavou, vzhľadom na to, že sa zmenili niektoré okolnosti ohľadom možností 
ďalšieho využitia dotknutého územia - návrh mestskej časti Bratislava-Ružinov na stavebnú 
uzáveru. 
 
 
 
4.6 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 766/2017 bod 2 zo dňa 29. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
                                                                  

žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.  vopred informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o návrhu riešenia 
dopravných opatrení v súvislosti s rekonštrukciou ulice Mlynské nivy,  
 
                                                                                                                         T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Mestské zastupiteľstvo bude bezodkladne informované, ako náhle zhotoviteľ stavby predloží 
hlavnému mestu SR Bratislave návrh riešenia dopravných opatrení v súvislosti s rekonštrukciou 
ulice Mlynské nivy. 
 

 
 
4.7 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, riaditeľ sekcie  územného   
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                                   plánovania  v spolupráci   
                                   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností  
                                   Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností  
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Poloreckého  
Uznesenie č. 772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby pokračoval vo vytypovaní vhodných lokalít na výstavbu náhradných nájomných bytov 
v súčinnosti s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
                                                                                                         T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia územného plánovania spolupracuje s oddelením stavebných činností sekcie správy 
komunikácií, životného prostredia a stavebných činností pri vytypovaní vhodných lokalít 
na výstavbu náhradných nájomných bytov. 

 
 
 
4.8 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:         RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Rekonštrukcia Karloveskej radiály 
Uznesenie č. 796/2017 bod 2 zo dňa 27. 04. 2017  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2. zverejnil a verejne prerokoval plán organizácie výstavby a rekonštrukcie Karlovovesko- 

Dúbravskej radiály, 
                                                                                 
                                                                                                      T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Od 1. 8. 2017 do 10. 1. 2018 prebiehal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 
modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 22. 1. 2018. 
Dňom 22. 1. 2018 začal proces vyhodnocovania podaných ponúk. 
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Po vyhodnotení ponúk sa pristúpi k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý pripraví 
presný plán organizácie dopravy a výstavby. Následne sa tento plán predstaví starostom 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na informačnom stretnutí, kde sa dohodne termín 
verejnej prezentácie projektu modernizačných prác. 
Predbežný termín zverejnenia a verejného prerokovania bude známy až po ukončení celého 
procesu verejného obstarávania, t. j. najskôr po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. 
 
 

 
4.9 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
                                  
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 800/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
umožniť vstup verejnosti do tvorby nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy podľa 
odporúčaní hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s koncepciou participácie 
verejnosti. 

T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti sa pripravuje časový a rozpočtový harmonogram procesu vstupu verejnosti 
do tvorby nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s koncepciou 
participácie verejnosti. 
 
 
 

4.10 
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 
Uznesenie č. 856/2017 časť B body 3 a 4 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. o prezentáciu projektu II. etapy výstavby NS MHD pre poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako aj verejnosť, 
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                                                                                                T: bez termínu 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. o urýchlené pokračovanie v projekte „Trolejbusová trať Patrónka – Karlova Ves“ 

bez realizácie bočnej trate do lokality Staré grunty. 
 
                                                                                                  T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
 
3. Dňa 27.12.2017 bolo správoplatnené „Záverečné stanovisko EIA“. V súčasnej dobe sa závery 

z tohto stanoviska zapracúvajú do Dokumentácie pre územné rozhodnutie. Po jej dokončení 
a odovzdaní sa po dohode s kanceláriou primátora určí termín verejnej prezentácie projektu.  

 
4. Na projekte sa pracuje. Štúdia realizovateľnosti bola dodaná dňa 26. 6. 2017 od Dopravného 

podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB, akciová spoločnosť“). Prebieha 
kontrola štúdie. OSAP zaslal ďalšie pripomienky k štúdii, čaká sa na ich zapracovanie. DPB, 
akciová spoločnosť, odovzdalo podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na projektovú 
dokumentáciu na oddelenie verejného obstarávania magistrátu. Prebieha kontrola podkladov. 
Po obdržaní finálnej verzie Štúdie uskutočniteľnosti hlavné mesto SR Bratislava podá Zámer 
národného projektu na RO OPII na zaradenie projektu do zoznamu národných projektov 
OPII. Dňa 9. 10. 2017 sa konalo na oddelení stratégie a projektov stretnutie k štúdii 
realizovateľnosti s DPB, akciová spoločnosť, KPMG a Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
KPMG musí dopracovať CBA podľa požiadavky Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ide 
najmä o preukázanie zlepšenia obsluhy územia po vybudovaní trolejbusovej trate. Je tiež 
potrebné, aby boli pre jednotlivé alternatívy vypracované aspoň zjednodušené CBA analýzy. 
Oddelení stratégie a projektov opätovne v novembri a decembri 2017 predložil dokument 
na kontrolu na Ministerstva dopravy a výstavby SR. Čaká sa na odsúhlasenie zo strany 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po súhlase budú dokumenty predložené na kontrolu 
zástupcom JASPERS. 

 

 
 
4.11 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
                                    Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
 
Petícia obyvateľov proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v Dúbravke 
plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov na mestských pozemkoch 
a za vybudovanie nového parku v lokalite Pri kríži, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
Uznesenie č. 859/2017 časť B bod 2 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby prostriedky, ktoré sú v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 vyčlenené 

na realizáciu Parku v lokalite Pri kríži, boli na tento účel viazané do jeho úplného 
vybudovania a najneskôr  do konca roka 2018 na tento účel preinvestované, 

 
                                                                                                           T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Účelom stavby „Výstavba nového parku Pri kríži“ je vytvoriť malú oddychovú zónu a umožniť 
obyvateľom, návštevníkom a seniorom zo Zariadenia pre seniorov tejto lokality oddych a relax 
v tomto území.  Riešené územie sa nachádza na voľnom priestranstve  oproti objektu Zariadenie 
pre seniorov. Projektant v projektovej dokumentácií vyššie uvedenej stavby zohľadnil 
majetkovo-právne vzťahy, reštitučné nároky a následne požiadavky oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene na druhovú skladbu výsadby drevín. Priestor je riešený ako parková 
plocha s parkovým mobiliarom (lavičky, smetné koše), novou výsadbou vegetácie a chodníkmi 
s verejným osvetlením. Park nepočíta s detským ihriskom, nakoľko ihrisko je navrhnuté 
v lokalite pri plánovaných náhradných nájomných bytoch Pri kríži. 
  Predmetom stavby „Parkovisko Pri kríži“ je riešiť nepriaznivú situáciu v uspokojovaní 
nárokov statickej doprave v danej lokalite. Dopravne bude parkovisko napojené  na ulicu 
Pri kríži  prístupovou komunikáciou. Projektant parkovisko a prístupovú komunikáciu navrhol 
na pozemkoch po zohľadnení majetkovo-právnych vzťahov a reštitučných nárokov. Pozdĺž 
navrhovaného chodníka vedľa príjazdovej komunikácie sú navrhnuté kry a stromy, ktoré by mali 
v budúcnosti chodník vizuálne oddeľovať od príjazdovej komunikácie. Medzi parkovacími  
miestami sú navrhnuté plochy s výsadbou stromov a krov. Druhová skladba krov a stromov bola 
konzultovaná a následne schválená  oddelením životného prostredia a mestskej zelene. 
V rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 boli vyčlenené a viazané finančné 
prostriedky na realizáciu Parku v lokalite Pri kríži a na rok 2018 bolo v rozpočte hlavného mesta 
SR Bratislavy vyčlenených na tento účel 200 000,00 Eur. 
Uznesenie je splnené v časti zabezpečenia finančných prostriedkov a priebežne sa bude sledovať 
ich čerpanie na výstavbu Parku v lokalite Pri kríži v termíne do konca roka 2018, kedy finančné 
prostriedky majú byť preinvestované. 
 

 
 
4.12 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností,                                                  

Ing. Milan Černý, prvý námestník primátora                      
                                      Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                                v Bratislave  
                                                Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí,  

kultúry, školstva a športu   
 
Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach 
s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu 
Uznesenie č. 867/2017 bod 1 zo dňa 25. 5. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o zabezpečenie vypracovania návrhu pravidiel riadenia podnikov s majetkovou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to formou zavedenia kritérií a konkrétnych merateľných cieľov 
a ukazovateľov naviazaných aj na pravidlá mimoriadneho odmeňovania s ohľadom na systém 
transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach s majoritnou majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz 
a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako aj v organizácii 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu, formou externej analýzy. 
  

                                                                                                                      T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Na základe doručených analýz súčasného stavu zo spoločností Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 
ako aj od  organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu bude zabezpečený ďalší postup 
za účelom výberu dodávateľa externej analýzy na zabezpečenie vypracovania návrhu pravidiel 
riadenia podnikov s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
 
 
4.13 
Nositeľ uznesenia:            predstavenstvo obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a. s. 
Plniteľ úlohy:            JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností,                                                
 
Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach 
s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu 
Uznesenie č. 867/2017 bod 7 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
7. predstavenstvo obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a. s. 

o vypracovanie analýzy odôvodnenosti existencie obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., 
a prípadnej možnosti jej zrušenia, resp. zlúčenia alebo presunu kompetencií na iné mestské 
spoločnosti alebo organizácie. 
 
                                                                                                                 T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia. 
Uznesenie je splnené.  
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 2. 2018. 
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4.14 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, 

školstva a športu 
Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 
príspevkových organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií 
Uznesenia č. 869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
dopracovať materiál o časový postup riešenia, termíny realizácie a finančné krytie tak, aby bol 
materiál harmonogramom. 
 
                                                                                                              T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu v spolupráci s mestskými príspevkovými 
organizáciami priebežne sleduje a aktualizuje stav a plnenie úloh – dlhodobo neriešených 
problémov príspevkových organizácií, ktoré boli zosumarizované v pôvodnom materiáli 
predloženom mestskému zastupiteľstvu. Plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z harmonogramu je 
viazané  na schválenie rozpočtu na roky 2018 - 2020. Konkrétne úlohy, na ktoré boli schválené 
finančné prostriedky v rozpočte na rok 2018 sú priebežne sledované a ich plnenie bude 
pravidelne vyhodnocované. Ďalšie úlohy vyplývajúce z harmonogramu budú priebežne 
zaraďované do plánu organizácií ďalšie roky 2019 - 2020 a budú plnené podľa schváleného 
rozpočtu na aktuálny rok. 
 

 
 
4.15 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na udelenie predbežného súhlasu so zverením pozemkov, resp. nájom pozemkov 
za 1,00 Eur/rok pod základnou školou Železničná 14 v Bratislave a školským dvorom 
vo vlastníctve hlavného mesta, k. ú. Vrakuňa, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
Uznesenie č. 901/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k tomu aby došlo k usporiadaniu majetkových vzťahov 

pod školskými objektami a dvornými areálmi v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
2. predložiť nájomcovi návrh zmluvy v súlade s bodom A, 



 79

3. zabezpečiť všetky  kroky potrebné k usporiadaniu  majetkových vzťahov a k príprave 
podkladov na zverenie resp. nájmu za 1,00 Eur pod objektami škôl, škôlok a školskými 
areálmi vo všetkých mestských častiach, ktoré o to prejavia záujem. 

                                                                                                     
T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností začala preverovať majetkovoprávne vzťahy k pozemkom, ktorých 
nájom bol schválený v bode A predmetného uznesenia a na ktorý máme predložiť návrh zmluvy 
nájomcovi. Sekcia právnych činností vo svojom stanovisku uviedla, že uzatvorenie zmluvy by 
v tomto prípade bolo porušenie zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, z dôvodu že zámer 
na nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa nebol zverejnený 15 dní pred prerokovaním 
v mestskom zastupiteľstve. O danej skutočnosti bola mestská časť Bratislava-Vrakuňa písomne 
informovaná.  Na toto oznámenie mestská časť Bratislava-Vrakuňa nereagovala.  
Nakoľko uznesenie bolo prijaté v rozpore so zákonom č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí nie je 
možné ho splniť.  
Sekcia správy nehnuteľností následne zaslalo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 28. 11. 
2017 oznámenie o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré má mestská časť Bratislava-
Vrakuňa záujem si prenajať (niektoré pozemky nie je možné zazmluvniť, nakoľko sú na ne 
uplatnené reštitučné nároky). Pozemky ktoré ale je možné prenajať sekcia správy nehnuteľností  
rozpracovala a požiadala o stanoviská odborné útvary a spracuje riadny materiál na nájom, ktorý 
bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.  
Do návrhu materiálu bude zapracované aj zrušenie časti uznesenia č. 901/2017, ktoré nebolo 
prijaté v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
 

 
4.16 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 948/2017 zo dňa 28. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o preverenie možnosti rozšírenia komunikácie o odbočovací pruh Vajanského - Mostová 
s odstránením dopravného ostrova smerom na Vajanského nábrežie. 
 
                                                                                                           T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dopravný prieskum bol ukončený a v súčasne dobe prebieha spracovanie nameraných dát. 
Zároveň sa pripravujú podklady v dopravno-modelovom SW Vissim na samotné namodelovanie 
dopravnej situácie v predmetnej križovatke. 

 
 
 
4.17 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP 
BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

D. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ihneď po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ parc. č. 3400/160 - 
ostatné plochy vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, začal rokovanie vo veci zámeny pozemkov: 
pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1 - ostatné plochy vo výmere 2 003 m², 
parc. č. 882/2 - ostatné plochy vo výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 - ostatné plochy vo výmere 1 
927 m², parc. č. 882/91 - ostatné plochy vo výmere 3 197 m², parc. č. 882/92 - ostatné plochy 
vo výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 - ostatné plochy vo výmere 473 m², LV č. 6049, 
vo vlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ parc. č. 3400/160 - ostatné plochy 
vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
         T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ 
parc. č. 3400/160,  k. ú. Dúbravka, začne vykonávať potrebné kroky a rokovania vo veci zámeny 
pozemkov: pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1,  882/2, 882/17,  882/91,  
882/92,  882/93, LV č. 6049, vo vlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ parc. 
č. 3400/160, k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
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5. Návrh nových termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 
5.1 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Andrea Csenkeyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov  
 
Protikorupčné minimum pre Bratislavu 
Uznesenie č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

minima pre Bratislavu.  
 
        TK: 31. 1. každoročne 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia predmetného uznesenia. 
Na základe požiadavky a následnej dohody s poslancami mestského zastupiteľstva navrhujeme 
nový termín predloženia predmetného informačného materiálu na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26. 4. 2018. 

 
 
 
5.2 
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 1 zo dňa 25. 9. 2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

                                                                                        T: 15. 12. každoročne 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 12. 2017 a mal byť 
prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. 2. 2018 pod bodom 
č. 29. Avšak na základe obdržania nových stanovísk dotknutých orgánov v priebehu mesiacov 
december 2017 a január 2018 nebude možné zrealizovať podľa predloženého návrhu plánované 
cyklotrasy.  
Na základe týchto skutočností muselo prísť k zaktualizovaniu celého materiálu, a preto 
navrhujeme nový termín splnenia predmetného uznesenia na 26. 4. 2018. 
 

 
 
5.3 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
                                     
Aktualizácia materiálu Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na 
roky 2013 - 2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete 
električkových a trolejbusových tratí 
Uznesenie č. 704/2016  časť C zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 C. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečením preverenia jednotlivých zámerov rozvoja MHD Dopravným modelom 
a po potvrdení ich dopravného významu zabezpečením obstarania štúdie uskutočniteľnosti. 
 
                                             T: 31. 3. 2017      
 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.11 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 
2017. 
  
Plnenie uznesenia:                                                                                        
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.36). 
Licencie sú nainštalované na počítače ODI a OVD.OIT. Na plnenie uznesenia je nevyhnutné 
zabezpečiť školenie k vykonávaniu dopravných posudzovaní projektov a následne zabezpečiť 
samotné posúdenie projektov podľa Koncepcie rozvoja MHD na roky 2013 – 2015, verzia 
november 2016..  
K nesplneniu pôvodného termínu 31. 3.2017  a následného termínu 31. 12. 2017došlo z dôvodu, 
že hlavné mesto SR Bratislava nemalo v rozpočte schválené financie na kúpu licencií.  
Vzhľadom na dodacie lehoty a potrebu školenia zamestnancov navrhujeme nový termín 
splnenia predmetného uznesenia na 31. 3. 2018. 
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5.4 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                   Ing. Marcel Held, 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. 3. 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 

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

 
T: 15. 4. 2017 
 

Uznesením č. 845/2017 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 25. 5. 2017 je určený nový termín 
splnenia predmetného uznesenia do 30. 6. 2017. 
Uznesením č. 938/2017 časť B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 28. 9. 2017 je určený nový termín 
splnenia predmetného uznesenia do 31. 10. 2017. 
Dňa 20. 11. 2017 bol navrhnutý nový termín 31. 12. 2017 - nebolo prijaté uznesenie 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 3.1)  
V súčasnosti výstavba náhradných nájomných bytov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
v lokalite Pri Kríži neprebieha. 
Na základe týchto skutočností navrhujeme nový termín splnenia predmetného uznesenia 
na 30. 6. 2018. 
 
 
 

 
5.5 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, riaditeľ sekcie  územného    

plánovania 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a 
Mamateyova/Polereckého 
Uznesenie č. 746/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017  
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v  lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 
a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, z existujúceho 
funkčného využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie 
kód 1110, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie. 

                                                                                                              T: 31. 12. 2017 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 3.2) 
V súčasnosti prebieha obstarávanie zmien a doplnkov 04. V rámci tohto procesu nie je možné 
vkladať nové zmeny a doplnky. Vzhľadom na uvedené nebolo možné splniť toto uznesenie 
v bode B.3. Zároveň upozorňujeme, že meniť územný plán mesta na území jednotlivých 
pozemkov nie je v súlade s metodikou a mierkou územného plánu mesta v zmysle príslušných 
ustanovení stavebného zákona a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. a je to možné riešiť cez územný plán 
zóny, ktorý obstaráva príslušná mestská časť. 
Navrhujeme nový termín plnenia 31. 12. 2018 vzhľadom na prebiehajúce obstarávanie 
Zmien a doplnkov 04, a až po ich schválení sa môže pokračovať v ďalšom obstarávaní 
Zmien a doplnkov ÚP hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

 
 
5.6 
Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh na 
schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v 
znení neskorších dodatkov) 
Uznesenie č. 998/2017 časť H zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 H. žiada 
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riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby upravili interné predpisy svojich organizácií tak, aby boli v súlade s ustanoveniami Štatútu 
mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 
zaslali tieto predpisy predsedovi mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy na vedomie. 
                                         
                                                                                                                       T: 31. 12. 2017 
 
Plnenie uznesenia. 
Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.40) 
Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave nemá také interné predpisy, ktoré by 
súviseli so Štatútom mediálnej komisie, preto nebolo potrebné pristúpiť zo strany Mestských 
lesov v Bratislave k ich úprave. 
Vo vzťahu k ostatným mestským organizáciám sa takisto uznesenie priebežne plní avšak úprava 
interných predpisov je proces, ktorý má určité pravidlá a vyžaduje si väčší časový priestor. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín splnenia predmetného 
uznesenia na 30. 4. 2018. 

 
 
 

5.7 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Informácia o neziskovej organizácii SRBB (Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. 
o.) a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú 
spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
867/2017 bod 8 zo dňa 25. 05. 2017 
Uznesenie č. 1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť následne na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
kompletný materiál týkajúci sa zrušenia neziskovej organizácie Spoločnosti pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o. 
 
                                                                                                                  T: 15. 2. 2018 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.41) 
Dňa 26. 1. 2018 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcom druhého zakladateľa SRBB - 
spoločnosťou ČSOB a. s., za účelom stanovenia postupu zrušenia predmetnej neziskovej 
organizácie. Nakoľko ďalší postup smerujúci k zrušeniu SRBB podlieha uskutočneniu 
niektorých právnych úkonov potrebných k ustáleniu aktuálnej situácie možnosti zrušenia SRBB 
bude potrebné o predĺženie lehoty splnenia predmetného uznesenia.  
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín splnenia predmetného 
uznesenia v bode 2 na 30. 6. 2018. 
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5.8 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 1 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada  

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
1. predložiť materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo 

februári 2018 v alternatívach: 
 
alternatíva 1: vytvoriť mestský komunálny podnik rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8  
alebo Technickej č. 6, 

 
 alternatíva 2:. služby letnej a zimnej údržby zabezpečiť zadaním bratislavským mestským 
častiam aj s finančným krytím, 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.43) 
Ako bolo uvedené v informačnom materiáli „Informácia o východiskách zabezpečenia letnej 
a zimnej údržby komunikácií a cestnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 
2018-2022“  zo dňa 7. 12. 2017 hlavné mesto SR Bratislava spustilo proces prípravy štúdie 
uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku Hlavného mesta Bratislava“, ktorej cieľom 
je identifikácia reálnych možností modelov prevádzkovania komunálneho podniku  a následný 
detailný opis procesu prípravy, harmonogramu a potreby finančných prostriedkov na 
vybudovanie komunálneho podniku v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasťou štúdie 
bude aj analýza  a návrh umiestnenia samotného komunálneho podniku a jeho postupná 
nábehová krivka. 
Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia predmetného 
uznesenia v bode 1 do 31. 12. 2018. 
 
 

 
5.9 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 3 zo dňa 8. 12. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
3. zverejniť a zaslať mailom poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

analýzu uvedenej spoločnosti v materiáli č. 1a zo dňa 07. 12. 2017. 
 
                                                                                        T: 20. 12. 2017 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.44) 
Analýza možností modelov prevádzkovania, posúdenia predmetu činnosti podniku, posúdenie 
právnej formy podniku, kvantifikácie finančných prostriedkov potrebných na založenie 
a prevádzku atď. bude mestskému zastupiteľstvu predložená po posúdení všetkých týchto 
aspektov zriadenia a fungovania komunálneho podniku spoločne s návrhom na zriadenie 
obchodnej spoločnosti, príp. rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie celomestského 
charakteru. Analýza bude predložená mestskému zastupiteľstvu po jej finalizácii. 
Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia predmetného 
uznesenia v bode 3 do 31. 12. 2018. 
 

 
 
5.10 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil dopracovanú 
analýzu od spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., vo formáte porovnania viacerých 
riešení upratovania a údržby mesta bez nároku na dodatočnú odmenu, a to: 

 
1. pokračovanie existujúceho modelu bez sprostredkovateľskej a fakturačnej firmy (ARK a jej 
podobné) 
2. vybudovanie mestského podniku 
3. začlenenie tejto činnosti do existujúcich mestských podnikov - Dopravný alebo OLO 
4. delenie území alebo činností medzi viaceré subjekty5. spolupráca s mestskými časťami - 
delimitovanie zodpovednosti spolu s finančným vyrovnaním. 
 
                                                                                                                  T: do marca 2018 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.45) 
Vzhľadom na to, že externá analýza spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., bola 
objednaná a prevzatá v roku 2017 a uvedená objednávka je uzavretá a vyfakturovaná, nie je 
možné požadovať o dopracovanie analýzy.  
Otázky, ktoré sú predmetom uznesenia, budú zodpovedané v štúdii uskutočniteľnosti „Zriadenie 
komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy“, ktorej cieľom je identifikácia reálnych 
možností modelov prevádzkovania komunálneho podniku a následný detailný opis procesu 
prípravy, harmonogramu a potreby finančných prostriedkov na vybudovanie komunálneho 
podniku v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Predpokladáme, že súčasťou štúdie bude aj 
analýza  a návrh umiestnenia samotného komunálneho podniku a jeho postupná nábehová 
krivka, teda odpovede na viacero otázok položených uznesením. 
Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia predmetného 
uznesenia do 31. 12. 2018. 
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6. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 

6.1 
Nositeľ uznesenia:     JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:          Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy 
                                     Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, riaditeľ sekcie územného plánovania 
 
Návrh na vypísanie medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže na stvárnenie 
areálu bývalej Artmedie a priľahlých plôch v okolí Krasovského ulice a Tyršovho nábrežia 
Uznesenie č. 578/2016 body 4 a 5 zo dňa 6. 9. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
4. aby poveril hlavnú architektku hlavného mesta SR Bratislavy a sekciu územného plánovania 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy spracovaním metodiky postupu schvaľovania takýchto 
lokalít a pozemkov a projektov na nich. 
 
5. aby poveril sekciu územného plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať 
výsledky týchto materiálov do územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v nasledujúcich 
zmenách a doplnkoch územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                         T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zrušenie uznesenia. 
Postup schvaľovania investičných zámerov stanovuje platný stavebný zákon a týka sa všetkých 
lokalít a pozemkov na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
Po dôkladnom posúdení predmetnej úlohy hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. arch. Ingrid Konrád a riaditeľ sekcie územného plánovania Ing. arch. Mgr. art. Silvester 
Černík navrhujú, aby bolo predmetné uznesenie zrušené. 
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7. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou, a preto sú 
nevykonateľné 

 
 
 

7.1 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a 
hodnotiaca správa za rok 2016 
Uznesenie č. 884/2017 časť C bod 4 zo dňa 29. 6. 2017 - dňa 14. 7. 2017 bolo prelomené veto 
poslancami mestského zastupiteľstva  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. prerokovať pripomienky k záverečnému účtu hlavného mesta SR Bratislavy obsiahnuté 

v stanovisku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s mestským kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy a informáciu predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

  
                                                                                                                       T: 28. 9. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nevykonateľné. 
Uznesenie č. 884/2017 zo dňa 29. 6. 2017 časť C bod 4 nie je možné plniť, nakoľko  mestské 
zastupiteľstvo uznesením č. 884/2017  v časti B bod 1 schválilo celoročné hospodárenie 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 bez výhrad, t. j. nie je možné prerokovať pripomienky 
obsiahnuté v stanovisku mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu, ktoré neboli na mestskom 
zastupiteľstve vznesené. 
 
 
 

7.2 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
Uznesenie č. 885/2017 časť E zo dňa 29. 6. 2017 - dňa 14. 7. 2017 bolo prelomené veto 
poslancami mestského zastupiteľstva  
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Mestské zastupiteľstvo  
 

E. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
o zvýšenie využitia rezervného fondu podľa tabuľky: 
  
Návrh:                                                                                                             Suma v Eur: 
vodovodná prípojka, závlaha, park Belopotockého                                            15 000,00 
detské prvky, park Belopotockého                                                                                6 000,00 
kruhová lavička okolo pamätného platana, park Belopotockého                                 3 900,00 
doplnenie 3 lavičiek, park Belopotockého                                                                    6 000,00 
opravy a rekonštrukcia Nám. SNP projekt zeleň, úpravy verejných priestranstiev    300 000,00 
doplniť rekonštrukciu chodníka ul. Čierny chodník a Dorasteneckej ulice                   30 000,00 
cyklotrasy Karadžičova - Miletičova / Záhradnícka / 650 m                                2 900,00 
cyklotrasy Miletičova-Bajkalská / Záhradnícka / 850 m                                            3 400,00 
cyklotrasy Bajkalská - Tomášiková  / Ružinovská / 1 380 m                                5 600,00 
cyklotrasy Tomášikova-konečná električiek / Ružinovská / 1 200 m                    5 000,00 
cyklotrasy Dvojkrížna / Ružinovská / 1 400 m                                                       5 600,00 
cyklotrasy Kazaňská / Ružinovská / 1 000 m                                                       4 000,00 
cyklotrasy &Košická-Miletičova /Prievozská / 770 m                                           3 200,00 
cyklotrasy Miletičová-Bajkalská /Prievozská / 650 m                                           2 900,00 
cyklotrasy Bajkalská-Mierová /Prievozská / 500 m                                                       2 200,00 
cyklotrasy Mierová-Tomášiková /Gagarinova / 850  m                                           3 400,00 
cyklotrasy Tomášiková-Mlynské Luhy /Gagarinova / 700 m                               3 100,00 
cyklotrasy Mlynské Nivy-Záhradnícka / Karadžičova / 850 m                              3 400,00 
cyklotrasy Záhradnícka-Krížna / Karadžičova / 220 m                                         1 500,00 
cyklotrasy Prístavná-Mlynské Nivy / Košická / 400 m                                         2 000,00 
cyklotrasy Dulovo nám.-Miletičova / Košická / 400 m                                         2 000,00 
cyklotrasy Košická-Trnavská / Miletičova /  770m  3                                                    200,00 
cyklotrasy Trenčianska-Trnavská cesta / Bajkalská / 650 m                             2 900,00 
cyklotrasy Trnavská-Ružinovská / Tomášikova / 1 350 m                                         5 600,00 
cyklotrasy Ružinovská-Gagarinova / Tomášikova / 530 m                                         2 300,00 
centrálna (zelená) os Petržalky                                                                          40 000,00 
zelená protihluková stena a napojenie cyklochodníka / Panónska-Švabinského   47 000,00 
projekt a realizácia nebezpečného priechodu na Pionierskej ul.                          12 000,00 
bezbariérové priechody na chodníkoch /Osuského ul.                                      30 000,00 
projekt a realizácia 4 zapustených kontajnerov / Šefčenkova ul.                          27 000,00 
garantovaný program Ars Bratislavensis / navýšenie rozpočtu                          30 000,00 
projekt a realizácia - zazelenanie petržalských terás                                     47 000,00 
zariadenie na ohlasovanie občianskych podnetov                                                   7 000,00 
oprava pochôdznych terás a lávky medzi Karloveskou, Adámiho a Jurigo 
námestím                                                                                                        200 000,00 
vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia na ulici Staré grunty         250 000,00 
cyklochodník od River park po Most SNP                                                          90 000,00 
rekonštrukcia Ondrejského cintorína                                                        100 000,00 
 a tieto zmeny zapracovať do časti A tohto uznesenia. 
      
 
                                                                                                           T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou, a preto je nevykonateľné. 
Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
definuje rozpočet ako základný  nástroj finančného hospodárenia  obce.  Právomoc schvaľovať  
rozpočet obce ako aj jeho zmeny má podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení 
obecné zastupiteľstvo. 
Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rozpočtových 
pravidlách“) sa rozpočet obce zostavuje ako vyrovnaný  alebo prebytkový. 
Rozpočet obce, ako aj záverečný účet obce musia byť spracované  v súlade s platnou legislatívou 
a to najmä so Zákonom o rozpočtových pravidlách, ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. 
o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov a pod. 
Predmetnou časťou E uznesenia č. 885/2017 zo dňa 29. 6. 2017 poslanci Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy žiadajú primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy „o zvýšenie využitia rezervného fondu podľa tabuľky“ (viď uznesenie), 
pričom táto tabuľka obsahuje aj bežné výdavky. 
Podľa § 9 Zákona o rozpočtových pravidlách: „ak v priebehu rozpočtového roka vznikne 
potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku 
vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo 
inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, 
môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť 
prostriedky rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu môže obec alebo vyšší územný celok 
na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, 
ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného 
rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.“ 
Podľa § 10 ods. 8 vyššie citovaného zákona: „obec a vyšší územný celok sú povinní 
pri zostavovaní rozpočtu postupovať okrem tohto zákona aj podľa osobitného predpisu.“ 
Podľa § 14 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách: „zmeny rozpočtu vrátane zmeny 
programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán 
vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov  s výnimkou účelovo určených 
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov 
zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, 
ak darca určí účel daru.“ 
 Podľa § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách: „príslušný orgán obce alebo orgán 
vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými 
opatreniami, ktorými sú a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, b) povolené prekročenie a viazanie 
príjmov, c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, d) povolené prekročenie a viazanie 
finančných operácií.“ 
Z vyššie citovaných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách vyplýva, že časť E uznesenia 
č. 885/2017 zo dňa 29. 6. 2017 je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, nakoľko sa 
nejedná o využitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky. 
 
 
 

7.3 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
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Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
Uznesenie č. 885/2017 časť H zo dňa 29. 6. 2017 - dňa 14. 7. 2017 bolo prelomené veto 
poslancami mestského zastupiteľstva  
 
Mestské zastupiteľstvo  

 
H. schvaľuje 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
vyčleniť z prebytku hospodárenia roku 2016 sumu do kapitálových výdavkov 1 000 000,00 Eur 
na ďalšie rekonštrukcie električkových tratí. Zdroj finančná rezerva podľa požiadavky 
Dopravného podniku Bratislavy, akciová spoločnosť. 
                                                                                                             
                                                                                                                      T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou a preto je nevykonateľné. 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyššie uvedeným 
uznesením schválilo ako zdroj krytia finančnú rezervu podľa požiadavky spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť.  
                                                                                                                                                                                                                          
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznesením č. 884/2017 
zo dňa 29. 6. 2017 schválilo návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  za rok 2016 a hodnotiacu správu za rok 2016  bez výhrad.  
V zmysle uznesenia č. 884/2017 zo dňa 29. 6. 2017 celkový  prebytok rozpočtového 
hospodárenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol použitý  pre účely tvorby 
peňažných fondov.  Zákon o rozpočtových pravidlách  nepozná pojem „finančná rezerva.“                                                                   
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vzhľadom k situácii vyššie uvedeného 
potvrdzujúceho uznesenia požiadal listom zo dňa 27. 7. 2017 sp. zn MAGSORK 33876/2017 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky o usmernenie, akým spôsobom má hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava zabezpečiť dodržanie príslušných ustanovení zákona 
o rozpočtových pravidlách, to znamená, či je možné aby bol rozpočet hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy nevyrovnaný, a či je možné na základe potvrdzujúceho uznesenia 
č. 886/2017 časť C zo dňa 14. 7. 2017 zapojiť rezervný fond na úhradu bežných výdavkov. 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojej odpovedi zo dňa 8. 8. 2017 sp. zn.: 
MF/015428/2017-422  na vyššie uvedenú žiadosť hlavného mesta uviedlo, že zákon 
o rozpočtových pravidlách definuje vo svojich ustanoveniach niektoré postupy, ktoré sú územné 
samosprávy povinné dodržiavať a za nesplnenie povinností v zmysle citovaného zákona má 
ministerstvo financií možnosť uloženia peňažných sankcií. Podľa ustanovenia § 20 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
oprávnené uložiť pokutu subjektom za nesplnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona až 
do výšky 33 000,00 Eur podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.  
 
 
 

 
7.4 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného obstarávania  
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Informácia o stave verejného obstarávania na Zabezpečenie verejného osvetlenia 
v Bratislave referenčné číslo MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 – MSS 
Vestník č. 106/2017 - 30. 5. 2017  
Uznesenie č. 888/2017 zo dňa 14. 7. 2017 - dňa 24. 8. 2017 bolo prelomené veto poslancami 
mestského zastupiteľstva  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 
 

žiada 
 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1.1 o zrušenie verejného obstarávania „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 
Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017“ zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník 
č. 106/2017 – 30.05.2017 z dôvodu, že vo viacerých bodoch je dôvodná pochybnosť zo zjavného 
porušenia zákona o verejnom obstarávaní.   
                                                                                                                          T: ihneď 
1.2 otvoriť širokú diskusiu s odbornou aj laickou verejnosťou s cieľom vypísať súťaž 
na „Masterplan/Generel verejného osvetlenia“, ktorého účelom bude popísať štandardy 
verejného osvetlenia týkajúce sa nielen technických parametrov, ale aj požiadaviek na design 
zohľadňujúci okolitú architektúru a ďalšie špecifiká okolia. Tento dokument bude potom záväzný 
pri realizácii nových projektov verejného osvetlenia v hlavnom meste SR Bratislave, ako aj 
pri obnove pôvodnej infraštruktúry.   
                                                                                                                           T: ihneď 
2. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonať kontrolu verejného obstarávania „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 
Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 
- 30. 05. 2017“. 
                                                                                                      T: ihneď 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou, a preto je nevykonateľné. 
Uznesenie č. 888/2017 je v rozpore so zákonom  č. 343/2015  o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  z nasledovných dôvodov: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa nachádza v procese zadávania civilnej nadlimitnej zmiešanej 
zákazky na uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služby podľa § 30 ods. 1 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásenom 
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 106/2017 
dňa 30. 5. 2017 pod značkou – 7663 – MSP (ďalej aj „oznámenie“) a názvom: „Zabezpečenie 
verejného osvetlenia v Bratislave“. 
V predmete uznesenia č. 888/2017 je uvedené, že žiada primátora o  zrušenie verejného  
obstarávania: Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave, referenčné číslo: MAGS OVO 
4289/2017 zverejnené vo Vestníku verejného  obstarávania č - zo dňa 30. 5. 2017 pod číslom 
106/2017 7663 – MSS, z dôvodu, že vo viacerých bodoch je dôvodná pochybnosť zo zjavného 
porušenia zákona o verejnom obstarávaní. 
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Nakoľko primátor hlavného mesta SR Bratislavy ako štatutárny orgán verejného obstarávateľa 
a zároveň orgán verejnej moci je viazaný princípom legality, je povinný postupovať v súlade 
s článkom 2 ods. 2 Ústavy SR iba v súlade so zákonom. 
Zrušenie verejného obstarávanie je zákonom o verejnom obstarávaní  možné za splnenia 
taxatívne vymedzených podmienok uvedených v § 57: 
 Verejný obstarávateľ je oprávnený zrušiť použitý postup verejného obstarávania iba v prípade 
splnenia podmienok taxatívne vymedzených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní, podľa 
ktorého: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak : 
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona 
nedostal ani jednu ponuku, 
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45  
zákona o verejnom obstarávaní a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona, 
jeho zrušenie nariadil úrad 
 
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy: 
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,  
ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, 
pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom 
obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo 
mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania,  
ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo  
ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.  
Ak by verejný obstarávateľ konal v rozpore s citovanou platnou zákonnou úpravou zákona 
o verejnom obstarávaní a pristúpil by k zrušeniu predmetného verejného obstarávania z dôvodov 
odlišných ako tých, ktoré taxatívne upravuje príslušný zákon, postup verejného obstarávateľa by 
bol arbitrárny, teda založený na svojvôli, neopierajúci sa o zákon. 
V predmetnom uznesení mestského zastupiteľstva sa uvádza ako dôvod požiadavky na zrušenie 
použitého postupu verejného obstarávania tvrdenie, že „vo viacerých bodoch je dôvodná 
pochybnosť zo zjavného porušenia zákona o verejnom obstarávaní“. 
Tento dôvod však nie je bližšie špecifikovaný, je neurčitý a z jeho obsahu nie je možné 
identifikovať žiadne konkrétne porušenie zákona, resp. iný konkrétny dôvod, ktorý by napĺňal 
definičné znaky spĺňajúce zákonnú podmienku na možnosť zrušenia použitého postupu 
verejného obstarávania.  
Samotná pochybnosť z porušovania zákona ešte nezakladá právny dôvod na zrušenie verejného 
obstarávania zákonným postupom. 
Prebiehajúci proces verejného obstarávania doposiaľ neidentifikoval porušenie zákona, aby 
mohol byť uplatnený § 57.  
Účastníci procesu - záujemcovia majú možnosť v stanovených lehotách uplatniť na Úrade pre 
verejné obstarávanie revízne postupy, navrhujúce aj zrušenie verejného obstarávania o ktorých 
však v konečnom dôsledku rozhodne úrad. Doposiaľ k tomu nedošlo. 
V zmysle vyššie uvedeného, tak neexistuje zákonný dôvod na  zrušenie predmetného procesu 
verejného obstarávania zadania zákazky pod názvom „Zabezpečenie verejného osvetlenia 
v Bratislave“. 
Z hľadiska rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie mi dovoľte Vás upozorniť 
na znenie rozhodnutia č. 7542-6000/2014-ON/199 zo dňa 25. 8. 2014, ktorým kontrolovanému 
subjektu nariadil odstrániť protiprávny stav a pokračovať vo verejnom obstarávaní, podľa 
ktorého: Pokiaľ by verejný obstarávateľ disponoval neobmedzenou právomocou zrušiť verejné 
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obstarávanie bez opodstatnených legitímnych dôvodov, takýto postup by predstavoval 
neprimeraný zásah do práv uchádzačov. 
Ďalej v bode 41 uvedeného rozhodnutia je tiež zrejmé, že verejný obstarávateľ má dôkazné 
bremeno a povinnosť transparentne preukázať a zdôvodniť zrušenie použitého postupu 
zadávania zákazky - t. j. zrušenie musí byť vždy náležite odôvodnené v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. 
V závere v bode 43 uvedeného rozhodnutia Úrad pre verejné obstarávanie uvádza 
pre obstarávateľa odporúčanie v zmysle ktorého: Aby kontrolovaný v budúcnosti predišiel týmto 
porušeniam zákona o verejnom obstarávaní, mal by v druhovo rovnakej veci postupovať tak, že 
rozhodnutie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky dostatočným spôsobom odôvodní 
a uvedie legitímne skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu pôvodných okolností, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie a ktoré by odôvodňovali zrušenie použitého postupu  zadávania 
zákazky. 
Rozhodnutie ktorom sa nachádza stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie bolo vydané voči 
hlavnému mestu SR Bratislave v auguste 2014.  
Ďalej k bodu 1.2 uvádzame v súvislosti s požiadavkou mestského zastupiteľstva na otvorenie 
širokej diskusie, že verejný obstarávateľ je v zmysle platného znenia zákona o verejnom 
obstarávaní povinný dodržiavať v súlade s § 22 dôvernosť informácií - t. j. zachovávať 
mlčanlivosť o informáciách, ktoré sú označené ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca 
poskytol a zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku vzniku konfliktu záujmov 
v zmysle § 23 a taktiež zabrániť porušeniu základných princípov verejného obstarávania 
v zmysle § 10 ods. 2.  
Vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania by potenciálna široká diskusia 
a sprístupnenie dôverných informácií mohli diskriminovať uchádzačov alebo záujemcov. 
Predmetným verejným obstarávaním sa sleduje naplnenie úlohy a povinnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorá explicitne vyplýva z platného znenia zákona o hlavnom meste SR Bratislave.  
 
V nadväznosti na uvedené skutočnosti máme za to, že uznesenie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy je v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov.  
 
 
 

 
7.5 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
                                   JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Informácia o stave verejného obstarávania na Zabezpečenie verejného osvetlenia 
v Bratislave referenčné číslo : MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS 
Vestník č. 106/2017 - 30. 5. 2017 
Uznesenie č. 898/2017 zo dňa 27. 9. 2017 - dňa 20. 11. 2017 bolo prelomené veto poslancami 
mestského zastupiteľstva 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
 



 97

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 1.1 o zrušenie verejného obstarávania Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 

Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník 
č. 106/2017 - 30.05.2017 z dôvodu, že vo viacerých bodoch je dôvodná pochybnosť 
zo zjavného porušenia zákona o verejnom obstarávaní. 

 
                                                                                                             Termín: ihneď 
 
1.2 otvoriť širokú diskusiu s odbornou aj laickou verejnosťou s cieľom vypísať súťaž 

na „Masterplan/Generel verejného osvetlenia“, ktorého účelom bude popísať štandardy 
verejného osvetlenia týkajúce sa nielen technických parametrov, ale aj požiadaviek 
na design zohľadňujúci okolitú architektúru a ďalšie špecifiká okolia. Tento dokument 
bude potom záväzný pri realizácii nových projektov verejného osvetlenia v hlavnom meste 
SR Bratislave, ako aj pri obnove pôvodnej infraštruktúry. 

 
                                                                                                             Termín: ihneď 

 
 1.3  upraviť v zmysle čl. X. Zmluvy o úrovni poskytovania služieb č. MAGS 1600271 opciu  na rok          
2018 najneskôr do 30. 09. 2017. 

 
 
2. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonať kontrolu tohto verejného obstarávania "Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 
Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 
- 30.05.2017". 
  
                                                                                                                Termín: ihneď 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou, a preto je nevykonateľné. 
Zrušenie verejného obstarávania je zákonom o verejnom obstarávaní  možné za splnenia 
taxatívne vymedzených podmienok uvedených v § 57 avšak  prebiehajúci proces verejného 
obstarávania doposiaľ neidentifikoval porušenie zákona, aby mohol byť uplatnený § 57 
predmetného zákona. 
Účastníci procesu majú možnosť v stanovených lehotách uplatniť na Úrade pre verejné 
obstarávanie revízne postupy, navrhnúť zrušenie verejného obstarávania, o ktorých však 
v konečnom dôsledku rozhodne úrad. Doposiaľ k tomu nedošlo. 
V zmysle vyššie uvedeného, tak neexistuje zákonný dôvod na  zrušenie predmetného procesu 
verejného obstarávania zadania zákazky pod názvom „Zabezpečenie verejného osvetlenia 
v Bratislave“. 
Obstarávanie dokumentu Masterplan/Generel verejného osvetlenia v čase realizácie procesu 
verejného obstarávania zadania zákazky pod názvom „Zabezpečenie verejného osvetlenia 
v Bratislave“ je neefektívne, a to  z dôvodu možného zásadného vplyvu na zmenu podmienok 
uvedených vo Vyhlásení verejného obstarávania a v Súťažných podkladoch. 
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7.6 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 6. 2017, 31. 7. 2017 a k 31. 8. 2017 
Uznesenie č. 938/2017 časť C zo dňa 28. 9. 2017  
 
 
5.6.1 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Bratislava-Staré Mesto Ing. Petrovi Nižňanskému 
a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej 
Uznesenie č. 600/1997 zo dňa 25. 9. 1997 - dňa 20. 11. 2017 - dňa 20. 11. 2017 bolo prelomené 
veto mestským zastupiteľstvom a predmetné uznesenie bolo zrušené 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
predaj pozemku v k. ú. Bratislava-Staré Mesto parc. č. 2185/3 - záhrada vo výmere 927 m2 
Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej, bytom Jadrová 1,  Bratislava, 
za cenu 2500,00 Sk/m2 na stavbu rodinného domu. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou, a preto je nevykonateľné. 
Vzhľadom na doterajší priebeh konania pred Okresným úradom v Bratislave, ktorý vydal tri 
rozhodnutia v neprospech reštituentov (Dušan Kováč, Elena Hitková a spol.), ako aj vzhľadom 
k tomu, že na pozemku, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy č. 048804509700 uzatvorenej 
v zmysle  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 600/1997 stojí rodinný dom vo vlastníctve 
tretích osôb, hlavné mesto ani manželia Nižňanskí, vlastníci rodinného domu, nepodali návrh 
na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy súdom,  nepristúpili k formálnemu zrušeniu kúpnej zmluvy 
dohodou, ani k zrušeniu predmetného uznesenia.   
 Ak Okresný úrad v Bratislave rozhodne v prospech hlavného mesta a neprizná vlastnícke 
právo k pozemkom, na ktorých stojí rodinný dom vo vlastníctve manželov Nižňanských, 
reštituentom, status quo zostane nezmenené, nebude povinnosťou hlavného mesta plniť žiadne 
peňažné plnenia a žiadna zo zmluvných strán kúpnej zmluvy č. 048804509700 uzatvorenej 
v zmysle  tohto uznesenia nebude mať záujem o jej zrušenie.  
 K dnešnému dňu nedisponujeme právoplatným rozhodnutím Okresného úradu 
v Bratislave o priznaní vlastníckeho práva k predmetnému pozemku, a preto nie je správne 
predbiehať udalosti a uznesenie mestského zastupiteľstva č. 600/1997 zrušiť.  
 
V prípade zrušenia uznesenia č. 600/1997 : 
 
1. Môžeme očakávať, že by došlo k súdnemu konaniu, v ktorom by pán Ing. Hitka požadoval  
vydanie bezdôvodného obohatenia a náhradu škody  od roku 1997 až do súčasnosti tak, ako to 
uvádzal vo svojich podaniach v roku 2012, kde požadovanú sumu vyčíslil  na 3 000 000 Eur.   
 
2. Taktiež by sme boli povinní vydať plnenie z neplatného právneho úkonu – kúpnej zmluvy 
a vrátiť manželom Nižňanským kúpnu cenu 76 927,00 Eur a dá sa predpokladať, že si budú 
manželia Nižňanskí uplatňovať aj náhradu škody, ktorá by im vznikla. 
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 Na základe vyššie uvedeného máme za to, že predmetné uznesenie je v rozpore 
so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a taktiež je toto uznesenie pre hlavné mesto 
SR Bratislave zjavne nevýhodné. 

 
 
 
 


