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                      kód uzn. - 1.9.8    
1.9.5 
1.9.4 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
   Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

 
 -    300/1996 časť D  
 -    309/2004 časť B  
 -    398/2004 časť C bod 2 
 -      21/2011 časť D bod 2 
 -    207/2011 časť C  
 -    305/2011 časť C bod 2  
 

 
B. schva ľuje 

 
Predĺženie termínu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
__________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
primátor   955/2010      T: 27. 5. 2010  21. 12. 2012 
    časť D             
                                               zo dňa 29. 4. 2010 
primátor   1090/2010       TK: január 2011        2.  2. 2012    
                          časť B 
    zo dňa 30. 9. 2010 
primátor   13/2011       TK: 30. 6. 2011       31. 12. 2011 
    časť B bod 1  
                                              zo dňa 27. 1. 2011 
primátor   171/2011       TK: 29. 9. 2011  15. 12. 2011  
    časť C bod 1 
    zo dňa 30. 6. 2011 
 
 
 
 C. zrušuje  
__________________________________________________________________________ 

nositeľ    číslo uznesenia            pôvodný   
uznesenia   zo dňa         termín              
 
1.námestníčka primátora      564/2008                     T: úloha trvalá  
                                        časť B bod 2 
                                              zo dňa 20. 11. 2008  
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A1 – priebežne plnené uznesenia mestského zastupite ľstva 
 
A1/1 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              JUDr. Dušana Višňovská, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 

 
 

Číslo uznesenia: 300/1996 časť D zo dňa 30. 5. 1996 

Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupi teľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy splatných k 30. 4. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

aby  po ukončení  výročných  rokovaní  a valných zhromaždení obchodných spoločností, v ktorých 
má hlavné mesto SR Bratislava účasť, podal informáciu Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy o výsledkoch ich hospodárenia za uplynulý rok a o plánoch jednotlivých  spoločností 
na nasledujúci rok. 

T: trvalý 
TK: ročne k 15. 9. 

 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 238/2011 časť B 

T: 10. 11. 2011 
 

Plnenie: 

Uznesenie je pre rok 2011 splnené. 

Informácia o stave hospodárenia obchodných spoločností s majetkovou účasťou  hlavného  mesta SR 
Bratislavy a zámeroch nakladania s týmito účasťami bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 
10. 11. 2011 a na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 11. 2011. 
 
A1/2 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              JUDr. Dušana Višňovská, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 

 
 

Číslo uznesenia: 309/2004 časť B zo dňa 26. 2. 2004 

Informácia o stave a hospodárení obchodných spolo čností s majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a zámeroch nakladan ia s týmito 
účasťami 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

postupne  predkladať na rokovanie  Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
analytické materiály o jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou hlavného 
mesta SR Bratislavy s návrhmi na ďalší  postup pri nakladaní s majetkovou  účasťou  hlavného 
mesta SR Bratislavy v týchto spoločnostiach. 
 

T: priebežne od 1. 6. 2004 
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            TK: 1 x za dva mesiace 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 418/2004 časť B bod 3 

TK: 30. 6.  a 31. 12 
bežného roka 

 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 7/2007 časť B bod 2 

T: trvale 
         TK: 1 x ročne k 15. 9. 
 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 238/2011 časť B 

T: 10. 11. 2011 
 
Plnenie: 

Uznesenie je pre rok 2011 splnené. 

Informácia o stave hospodárenia obchodných spoločností  s  majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy a zámeroch nakladania s týmito účasťami bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 
10. 11. 2011 a na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 11. 2011. Z predloženej informácie je 
možné získať určité analytické informácie o obchodných spoločnostiach s účasťou mesta, ale 
nepredstavujú analýzu výhodnosti účasti mesta v nich, ani návrh na ďalší postup. Predpokladá sa, že 
takýto materiál bude spracovaný do marca 2012. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

A1/3 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Eva Hulalová, riaditeľka neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj  
                                       bývania  

 
 

Číslo uznesenia: 398/2004 časť B zo dňa 27. 5. 2004 

Návrh na založenie neziskovej organizácie Spolo čnos ť pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o. 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C.  žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou schválenú 
    výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 
 

T: trvalý 
TK: 30. 9. 

Plnenie: 

Uznesenie je pre rok 2011 splnené. 

Materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 10. 11. 2011 a na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 11. 2011. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
A1/4 

Nositeľ uznesenia:  riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností  

 
 

Číslo uznesenia: 21/2011 časť D bod 2 zo d ňa 3. 3. 2011 
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Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 1. 2011 a revízia platný ch terminovaných uznesení 
mestského zastupite ľstva z predchádzajúcich volebných období 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D.  žiada 
 

riaditeľa magistrátu 

1. 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 november 2011 boli v zmysle predmetného 
uznesenia súčasťou materiálov predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

A1/5 

Nositeľ uznesenia:  riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              JUDr. Dušana Višňovská, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 

 
 

Číslo uznesenia: 207/2011 časť C zo dňa 30. 6. 2011 

Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly ú čtovných 
a finan čných výkazov vo vz ťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia 
ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a s ystému pôsobenia 
sprostredkovate ľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne  
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C.  žiada 
 

riaditeľa magistrátu 

predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení opatrení 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2010 v dvoch etapách. 
 

T: 30. 11. 2011 
    31.   1. 2012 

 
Plnenie: 

Uznesenie je pre rok 2011 splnené. 

Informácia sa predkladá na rokovanie mestskej rady dňa 1. 12. 2011 a na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 15. 12. 2011 
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A1/6 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy   
Plniteľ úlohy:              Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 

 
 

Číslo uznesenia: 305/2011 časť C bod 2 zo d ňa 30. 6. 2011 

Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej  dopravy v Bratislave 
(NS MHD) a v jej regióne 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C.  žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

2. aby pravidelne, na každom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
    Bratislavy, informoval  o stave  príprav 1. etapy  projektu NS MHD  Hlavná stanica – Janíkov 
    dvor a stave dokumentácie potrebnej pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky 
    z  Operačného  programu  doprava   2007 – 2013  na  1.  časť  1. etapy  projektu  NS  MHD 
    Šafárikovo nám. - Bosákova ul. 
 

T: každé riadne zasadnutie MsZ 
 
Plnenie: 

Priebežné plnenie uznesenia. 

Informácia bola predložená ako informačný materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 
24. 11. 2011 pod písmenom e). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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B – návrh na pred ĺženie plnenia uznesení mestského zastupite ľstva 
 
B/1 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 

 
 

Číslo uznesenia: 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petrža lka, spolo čnosti Incheba, 
a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného o sobitného zrete ľa 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 27. 5. 2010 
 
 
predĺženie termínu uznesením MsZ č. 1018/2010 

T: 30. 9. 2010 
predĺženie termínu uznesením MsZ č. 1167/2010 časť B 

T: 28. 2. 2011 
predĺženie termínu uznesením MsZ č. 40/2011 časť B bod 1 

T: 26. 5. 2011 
predĺženie termínu uznesením MsZ č. 106/2011 časť C 

T: 15. 12. 2011 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 

Spoločnosť INCHEBA, a.s., sa doposiaľ nevyjadrila,  či  pozemky  v  k. ú. Petržalka,  ktoré  majú  byť 
predmetom kúpy, predá hlavnému mestu SR Bratislave, a preto je potrebné s akciovou spoločnosťou 
INCHEBA, a. s, naďalej rokovať. Z tohto  dôvodu  navrhujem  predĺženie  termínu  plnenia uznesenia  
do 21. 12. 2012. 
 
B/2 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Miroslav Vaďura, 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 
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TK: január 2011 
 
zmena nositeľa uznesením MsZ č. 8/2011 časť B bod 3 takto: 

Pôvodní nositelia "Helena Doktorovová a PhDr. Štefan Holčík, CSc., poslanci mestského 
zastupiteľstva", sa nahrádzajú novým nositeľom "primátor hlavného mesta SR Bratislavy". 
 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 1 

T: 28. 2. 2011 

Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 40/2011 časť B bod 1 
T: 30. 4. 2011 

Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 106/2011 časť C 
T: 31. 10. 2011 

Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 106/2011 časť C 
T: 31. 10. 2011 
 

 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 

Dňa 21. 11. 2011 bol materiál predložený do operatívnej porady primátora s tým, že primátor ho vrátil 
na dopracovanie tak, aby mohol byť predložený na zasadnutie mestskej rady dňa 19. 1. 2012 a na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 2. 2. 2012. 
_________________________________________________________________________________ 
 

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 d ňa 27. 1. 2011 

Návrh na elektronizáciu materiálov predkladaných na  rokovania komisií 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskú radu 
hlavného mesta SR Bratislavy a Mestské zastupite ľstvo 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 
 
Predchádzajúce plnenia uznesenia: 

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. 
 
Uznesenie 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. 
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Predmet uznesenia bude prerokovaný v poslaneckých kluboch mestského zastupiteľstva.  
Na základe vyššie uvedeného žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31. 10. 2011. 
 
Žiadosť o predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Nakoľko sa v októbri 2011 začala diskusia o vyššie uvedenej problematike s poslaneckými klubmi 
mestského zastupiteľstva, žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 11. 2011. 
 
Súčasné plnenie uznesenia: 
 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia 
 
Oddelenie informatiky vybralo 3 typy notebookov a špecifikáciu zaslalo dňa 7. 11. 2011 riaditeľovi 
magistrátu na posúdenie. Týmto návrhom špecifikácie sa budú zaoberať jednotlivé poslanecké kluby 
mestského zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia 
do 31. 12. 2011. 
 
B/4 
 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 

vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
 

Číslo uznesenia : 171/2011 časť C bod 1 zo d ňa 30. 6. 2011 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a d oplnky 02 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. Zabezpečiť spracovanie návrhu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny 
a doplnky   02,  s premietnutím rozhodnutia podľa časti B tohto uznesenia, jeho prerokovanie 
v zmysle príslušných právnych predpisov a predloženie na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

TK: 29. 9. 2011 

Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 238/2011 časť B 
T: 30. 11. 2011 

 

Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 

Materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 10. 11. 2011. Vzhľadom na stanovisko 
Krajského stavebného úradu z 11. 11. 2011 k tomuto materiálu, ktorým nevydal  súhlas s postupom 
mesta v zmysle § 25 stavebného zákona, bude o ďalšom postupe rokovať komisia územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva. Z tohto dôvodu 
žiadam o predĺženie termínu plnenia tohto uznesenia do 15. 12. 2011.  
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C – návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupite ľstva 
 
Nositeľ uznesenia:  Ing. Viera Kimerlingová, 1. námestníčka primátora 
Plniteľ úlohy:   Ing. Viera Kimerlingová, 1. námestníčka primátora               

 
Číslo uznesenia : 564/2008 časť B bod 2 zo d ňa 20. 11. 2008 

Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestsk ej kontrolórky hlavného 
mesta SR Bratislavy 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

Anne Dyttertovej, námestníčke primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
2. Zabezpečiť, aby všetky správy o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestskej kontrolórky 
    hlavného mesta SR Bratislavy v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti   
    hlavného mesta SR Bratislavy boli v návrhu uznesenia doplnené o opatrenia zriaďovateľa voči  
    riaditeľom základných umeleckých škôl a centier voľného času za porušenie všeobecne záväzných  
    právnych predpisov a interných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: úloha trvalá 
TK: najbližšie zasadnutie MsZ  
       po predložení správy mestskou  
       kontrolórkou 

 

Plnenie: 

Návrh na zrušenie uznesenia. 

Opatrenia prijaté na odstránenie  nedostatkov  zistených  kontrolou mestského kontrolóra sú obsahom 
záverov správy mestského kontrolóra a tieto opatrenia kontrolovaný subjekt vždy prerokuje 
s mestským kontrolórom. Z tohto dôvodu považujem uznesenie za duplicitné a navrhujem jeho 
zrušenie. 
 
 
 
 
 


