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Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

A. berie na vedomie 

 

1.   Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 
 
      -   985/2010 časť C bod 4 
      -   243/2011 bod 1  
      -   243/2011 bod 2  
      -   257/2011 časť B 
       
2.   Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 
 
       -    1020/2010 časť B bod 2 

  -    1029/2010 časť C bod 1  
  -        21/2011 časť D bod 2 
  -      166/2011 časť E bod 4 

 
 

B. schva ľuje 
 

 
Predĺženie termínov plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
______________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
 
riaditeľ              496/2008      TK: 31. 12. 2008  30. 06. 2012  
magistrátu                        časť C bod 2. 1   
                                              zo dňa 25. 9. 2008  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
primátor   1090/2010      T: 31. 10. 2010       30. 11. 2011 
    časť B                            TK: január 2011 
                                              zo dňa 30. 9. 2010 
______________________________________________________________________________ 
 
riaditeľ           13/2011                           T: 30. 6. 2011 30. 11. 2011   
magistrátu           časť B bod 1 
           zo dňa 27. 1. 2011 
____________________________________________________________________ 
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A1 - splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
        Bratislavy  
 
A1/1 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ magistrátu  
Plniteľ úlohy:   Ing. Miroslav Vaďura, prvý zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci  
                                    finančného oddelenia  
 
Číslo uznesenia: 985/2010 časť C bod 4 zo dňa: 27. 5. 2010  

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

C.  ukladá 
riaditeľovi magistrátu  
4. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
    s dôsledným uplatnením vnútorného predpisu na  posudzovanie  opodstatnenosti  a  výšky  
    tvorby opravných položiek a s posúdením využiteľnosti takto  inventarizovaného  majetku  
    v budúcom období.  

 
T: 31. 10. 2011  

 
Plnenie:  

Uznesenie je splnené. 

Mimoriadna inventarizácia majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy bola vykonaná 
"Príkazom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na vykonanie mimoriadnej 
inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 10. 2010".  
Fyzická inventarizácia majetku bude aktuálne vykonaná k 30. 11. 2011 a následne k 31. 12. 2011 
podľa § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
________________________________________________________________________________ 
 
A1/2 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:   Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier  
 
Číslo uznesenia: 243/2011 bod 1 zo dňa: 29. 9. 2011  

Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave 
(NS MHD) a v jej regióne  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. Zvolať mimoriadne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa uskutoční dňa  
    20. 10. 2011 a na jeho rokovaní predložiť Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej  
    dopravy v Bratislave (NSMHD) a v jej regióne doplnené o nižšie uvedené informácie.  
 

T: 20. 10. 2011  
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Plnenie:  

Uznesenie je splnené.  

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo dňa 20. 10. 2011.  
________________________________________________________________________________ 
 
A1/3 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:   Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier  
 
 
Číslo uznesenia: 243/2011 bod 2 zo dňa: 29. 9. 2011  
 
Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave 
(NS MHD) a v jej regióne  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. Zabezpečiť do termínu rokovania mimoriadneho Mestského zastupiteľstvo hlavného mesta  
    SR Bratislavy a predložiť na rokovanie nasledujúce vyjadrenia:  
2.1    Technické:  
2.1.1 prevádzkový poriadok NS MHD, najmä: kto ho bude prevádzkovať, DPB alebo ŽSK a akými  
         vozidlami,  
2.1.2 potvrdenie súladu projektu NS MHD s územnoplánovacou dokumentáciou,  
2.1.3 vyjadrenie, či je potrebná štátna expertíza podľa zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach,  
2.1.4 stav majetkovo-právneho vysporiadania,  
2.1.5 záväzné termíny ÚR a SP,  
2.1.6 odpočet aktuálneho stavu prípravy projektu, t. z. aká dokumentácia je pripravená, čo je  
         potrebné upraviť,  
2.1.7 vyjadrenie mestských častí hlavného mesta Bratislavy, na území ktorých sa má stavba  
         realizovať,  
2.1.8 vyjadrenie mestskej časti Bratislava-Petržalka k výškovému vedeniu trate v časti Bosákova– 
         Janíkov dvor,  
2.1.9 dopravno-inžiniersky model (koľko, odkiaľ a kam cestuje cestujúcich),  
2.1.10 stav prípravy návrhu zmien a doplnkov ÚP v zmysle uznesenia 44/2011 časť E bod 4.  
2.2 Finančné:  
2.2.1 analýzu výnosov a nákladov (návratnosť),  
2.2.2 súhrnný rozpočet celého projektu (nie iba zahájenie) vrátane vyčíslenia prevádzkových   
         nákladov v zmysle uznesenia 44/2011 časť D bod 1,  
2.2.3 systém financovania projektu (EÚ, Bratislava, zdroje),  
2.2.4 finančný audit spoločnosti METRO Bratislava, a.s.,  
2.2.5 vyjadrenie dozornej rady spoločnosti METRO Bratislava, a.s., k návrhu financovania  
         projektu,  
2.2.6 alternatívy spracovania projektu NS MHD inými subjektmi ako METRO Bratislava, a.s.  
 

T: 20. 10. 2011 
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Plnenie:  

Uznesenie je splnené.  

Predmet uznesenia bol zapracovaný do materiálu, ktorý bol poslancom predložený na rokovanie  
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20. 10. 2011.  
________________________________________________________________________________ 
 
A1/4 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností  
 
Číslo uznesenia: 257/2011 časť B zo dňa: 29. 9. 2011  
 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5464/4, Sosnová 
ul., ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
o predloženie podmienok obchodnej verejnej súťaže do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  
SR Bratislavy.  
 
Doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 257/2011 časť B o termín plnenia uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 303/2011 zo dňa 29. 9. 2011 na 27. 10. 2011.  
 
Plnenie:  

Uznesenie je splnené. 

Materiál „Návrh na predaj pozemkov k. ú. Petržalka, Sosnová ul. obchodnou verejnou súťažou“ bol 
oddelením správy nehnuteľností magistrátu predložený do operatívnej porady primátora dňa 3. 10. 
2011. Materiál sa predkladá na rokovanie mestskej rady dňa 10. 11. 2011 a na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 11. 2011.  
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A2 - priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
        mesta SR Bratislavy  

 
 
A2/1 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:   Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora  
 
Číslo uznesenia: 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa: 1. 7. 2010  

Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy na roky 2010 - 2020  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú správu 
   o  realizovaní  Programu  hospodárskeho  rozvoja  a  sociálneho  rozvoja  hlavného  mesta SR  
  Bratislavy na roky 2010 - 2020.  

 T: 1x ročne k 15. 9.  
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 306/2011 časť B zo dňa 27. 10. 2011 bolo schválené 
predĺženie termínu plnenia tohto uznesenia na 31. 10. 2011. 
 
Plnenie:  

Zapísané 1. 2. 2011 

Návrh na zrušenie uznesenia.  

Predmetnú časť uznesenia navrhujem zrušiť z dôvodu, že realizácia Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy sa odvíja od schváleného rozpočtu na 
príslušný kalendárny rok. Závery a úlohy z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy budú premietnuté do pripravovaného materiálu Priority Bratislavy na 
obdobie 2010 -2014.  
 
Návrh na zrušenie tohto uznesenia na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 3. 3. 2011 nebol 
schválený a unesenie bol zaradené medzi priebežne plnené. 
 
Plnenie: 

Zapísané 21. 10. 2011  

Uznesenie je pre rok 2011 splnené.  

Materiál "Ročná správa o realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 -2020" sa predkladá na rokovanie mestskej rady dňa 
10. 11. 2011 a na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 11. 2011. 
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A2/2 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom  
Plniteľ úlohy:   Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora 
 
Číslo uznesenia: 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa: 1. 7. 2010  

Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

C. ukladá 
 

riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy  
1. Spolupracovať pri marketingových aktivitách projektu BMK v zmysle pokynov Magistrátu  
   hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK.  
 
    T: trvale  
    TK: 1.2., 30. 4., 31. 7., 31. 10.  
 
Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní.  

V sledovanom období sa na podporu, propagáciu a rozširovanie informácií a výhodách  
a možnostiach využívania Bratislavskej mestskej karty zabezpečovali nasledovné aktivity:  
- 3 osobitné tlačové besedy venované len otázkam BMK (január, marec a august 2011)  
- 3 komplexné kampane (január, júl - august, október - november) zabezpečované v spolupráci  
   s partnermi projektu, mestskými časťami a mestskými organizáciami  
- internetová stránka (spustenie a redizajn) s pravidelnou kontaktnou rubrikou (viac ako 300  
   odpovedí na konkrétne otázky občanov)  
- pravidelná rubrika o BMK v mestskom mesačníku in.ba  
- 3 prezentácie na odborných výstavách a konferenciách v SR i v ČR  
- 3 prezentácie zamerané priamo na občanov (Bratislava pre všetkých, Dni seniorov a v Dome  
     seniorov Lamač)  
- stála prezentácia a informácie na pracovisku "Front office" magistrátu. 
________________________________________________________________________________ 
 
A2/3  
Nositeľ uznesenia: riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností, 
                                   JUDr. Yvetta Hahnová, vedúca oddelenia nájmov nehnuteľností  
 
Číslo uznesenia: 21/2011 časť D bod 2 zo dňa: 3. 3. 2011  

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  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

D.  žiada 
 
riaditeľa magistrátu  
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy  
   kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR  
   Bratislavy.  
 
   T: trvale  
   TK: každé zasadnutie MsZ  
 
Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní.  

Návrhy kúpnopredajných a nájomných zmlúv v mesiaci október 2011 boli v zmysle predmetného 
uznesenia súčasťou materiálov predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva.  
________________________________________________________________________________ 
 
A2/4 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:   riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Číslo uznesenia: 166/2011 časť E bod 4 zo dňa: 30. 6. 2011  

Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

E. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
4. Informovať o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.,  na najbližšom  
    zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy  a  potom  pravidelne  
   na jeho ďalších zasadnutiach.  
 
Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy poveril rokovaním so spoločnosťou Henbury Development, 
s.r.o., riaditeľa magistrátu Ing. Viktora Stromčeka, ktorý poslancov mestského zastupiteľstva ústne 
informoval o výsledkoch rokovaní dňa 29. 9. 2011. Písomná informácia bola predložená 
na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 10. 2011. Ďalšia bude 
predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 11. 2011. 
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B - návrh na predĺženie termínov plnenia uznesení Mestského  
      zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 
B/1 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:   Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                    vedúca oddelenia koordinácie územných systémov  
 
Číslo uznesenia: 496/2008 časť C bod 2. 1 zo dňa: 25. 9. 2008  

Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

C.  ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu  
2.1 Navrhnúť  Mestskému  zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy   spôsob  doplnenia,  
      aktualizácie koncepcie, resp. obstaranie novej koncepcie tak, aby spĺňala všetky  náležitosti  
      určené  v  usmernení  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky č. 952/2005 zo dňa 
      15. apríla 2005, najmä z pohľadu korektných informácií a dát v analytickej aj prognostickej  
      časti  koncepcie  a  zároveň ho informovať o potrebe finančných prostriedkov na obstaranie  
      navrhnutej zákazky.  
 
   TK: 31. 12. 2008  
 
Uznesením MsZ č. 621/2009 predĺženie kontrolného termínu TK: 2. 7. 2009  

Uznesením MsZ č. 722/2009 časťou B predĺženie kontrolného termínu TK: 16. 12. 2009  

Zmena nositeľa uznesenia uznesením MsZ č. 861/2010 časť B bod 2:  
pôvodný nositeľ uznesenia "komisia životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy" sa mení na nového nositeľa uznesenia "riaditeľa magistrátu"  

Uznesením MsZ č. 886/2010 časťou B predĺženie kontrolného termínu TK: 30. 4. 2010  

Uznesením MsZ č. 946/2010 časťou B bodom 1 predĺženie kontrolného termínu TK: 31. 3. 2011  

Uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 1 predĺženie kontrolného termínu TK: 31. 10. 2011  
 

Plnenie:  

Žiadosť o predĺženie termínu plnenia uznesenia. 

V súčasnosti je plnenie bodu C 2.1 uznesenia v stave prípravy procesu verejného obstarávania 
na výber dodávateľa, sú pripomienkované súťažné podklady, ktoré obsahujú podrobné informácie 
týkajúce sa spôsobu doplnenia a aktualizácie koncepcie, postupov, kritérií a spôsobu výberu 
dodávateľa. V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov nie je možné zverejňovať predmetné informácie 
pred začiatkom verejného obstarávania na výber dodávateľa. Realizáciou verejného obstarávania 
bude vybratý dodávateľ predmetnej "Aktualizácie koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
v oblasti tepelnej energetiky". Vzhľadom na začatý proces verejného obstarávania „Aktualizácie 
koncepcie  rozvoja  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  v  oblasti tepelnej energetiky“ žiadam predlžiť  
termín plnenia bodu C 2.1 uznesenia mestského zastupiteľstva č. 496/2008 do 30. 06. 2012.  
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B/2 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:   Ing. Miroslav Vaďura, MPH, prvý zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                    vedúci finančného oddelenia  
 
Číslo uznesenia: 1090/2010 časť B zo dňa: 30. 9. 2010  

Stará tržnica návrh využitia  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
vypracovať dopadovú štúdiu na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
   T: 31. 10. 2010  
   TK: január 2011  
 
Zmena nositeľa uznesením MsZ č. 8/2011 časťou B bodom 3 takto:  
Pôvodní nositelia "Helena Doktorovová a PhDr. Štefan Holčík, CSc., poslanci mestského 
zastupiteľstva", sa nahrádzajú novým nositeľom "primátor hlavného mesta SR Bratislavy".  
 
Uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 1 predĺženie termínu T: 28. 2. 2011  
 
Uznesením MsZ č. 40/2011 časťou B bodom 1 predĺženie termínu T: 30. 4. 2011  
 
Uznesením MsZ č. 106/2011 časťou C predĺženie termínu T: 31. 10. 2011  
 
Plnenie:  

Žiadosť o predĺženie termínu plnenia uznesenia.  

Spomenutým uznesením bola úloha uložená bývalým poslancom mestského zastupiteľstva p. 
Helene Doktorovovej a PhDr. Štefanovi Holčíkovi. Títo nositelia úlohy predložili orientačný návrh 
rozpočtu na správu a prevádzku Starej tržnice, v ktorom deklarujú jej samofinancovateľnosť.  
Nezohľadnili však pri tom jej skutočný technický stav. Tento je vo svojej podstate pre trvalú 
prevádzku takmer havarijný, čo konštatuje po technickej obhliadke oddelenie technického 
zabezpečenia budov magistrátu v materiáli predloženom riaditeľom kancelárie primátora  
do operatívnej porady primátora dňa 2. 8. 2011. Následne bolo požiadané oddelenie technického 
zabezpečenia budov magistrátu o úvodné nacenenie potrebných opráv ako bežných výdavkov 
rozpočtu a nevyhnutných kapitálových výdavkov. 
V snahe získať objektívne technicko-finančné poznanie, navrhuje sa predĺženie termínu plnenia 
tohto uznesenia do 30. 11. 2011.  
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B/3 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:   Ing. Živko Peev, vedúci oddelenia informatiky  
 
Číslo uznesenia: 13/2011 časť B bod 1 zo dňa: 27. 1. 2011 

Návrh na elektronizáciu materiálov predkladaných na rokovania komisií 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskú radu 
hlavného mesta SR Bratislavy a Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu  
1. Zabezpečiť vypísanie výberového konania na dodávateľa výpočtovej techniky podlimitnou 

zákazkou. 
 
   TK: júnové rokovanie MsZ 
                                                                                                        30. 6 . 2011  
 
Plnenie: 

Na základe rozhodnutia politických klubov - poslanci mestského zastupiteľstva a členovia komisií 
mestského zastupiteľstva - neposlanci budú na prácu využívať vlastné notebooky. Z uvedeného 
dôvodu výberové konanie nebolo vypísané. 
 
Plnenie uznesenia bolo vyhodnotené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2011 
pri prerokovávaní materiálu "Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy splatných k 31. 8. 2011 a niektorých jeho ďalších uznesení" ako nesplnené. 
 
Plnenie: 

Žiadosť o predĺženie termínu plnenia uznesenia. 

Predmet uznesenia bude prerokovaný v poslaneckých kluboch mestského zastupiteľstva.  
Na základe vyššie uvedeného žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31. 10. 2011 
v rámci „Informácie o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 9. 2011“.  
 
Plnenie: 

Žiadosť o predĺženie termínu plnenia uznesenia. 

Nakoľko sa v októbri začala diskusia o vyššie uvedenej problematike s poslaneckými klubmi 
mestského zastupiteľstva, žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 11. 2011. 
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Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných 
k 31. 10. 2011 

Kód uzn.: 1.9.5 
1.9.8 

Uznesenie č. 346/2011 
zo dňa 10. 11. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

zobrať na vedomie 
 

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

1.1 985/2010 časť C bod 4 

1.2 243/2011 bod 1 

1.3 243/2011 bod 2  

1.4 257/2011 časť B 
       
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

2.1 1020/2010 časť B bod 2 

2.2 1029/2010 časť C bod 1  

2.3     21/2011 časť D bod 2 

2.4   166/2011 časť E bod 4 
 

schváliť 
 
3. Predĺženie termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
_________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia  zo dňa      termín              plnenia 
 
riaditeľ   496/2008      TK: 31. 12. 2008  30. 06. 2012  
magistrátu              časť C bod 2. 1   
                                       zo dňa 25. 09. 2008  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
primátor  1090/2010      T: 31. 10. 2010            30. 11. 2011 
   časť B                                 TK: január 2011 
                                       zo dňa 30. 09. 2010 
________________________________________________________________________ 
 
riaditeľ  13/2011                              T: 30. 06. 2011   30. 11. 2011   
magistrátu  časť B bod 1 
  zo dňa 27. 01. 2011 


