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 1.9.5 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

 
A. berie na vedomie 

 
   splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2011: 
 
-  1178/2006 bod 1 zo dňa 28. 9. 2006 

-  985/2010 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2010 

-  169/2011 časť C bod 2 zo dňa 30. 6. 2011 

-  169/2011 časť C bod 3 zo dňa 30. 6. 2011 

-  169/2011 časť C bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 

-  169/2011 časť C bod 5 zo dňa 30. 6. 2011 

-  171/2011 časť C bod 1 zo dňa 30. 6. 2011 

-  244/2011 časť C zo dňa 29. 9. 2011 

-  308/2011 časť B bod 1 zo dňa 27. 10. 2011 

-  308/2011 časť B bod 5 zo dňa 27. 10. 2011 

-  409/2011 časť C bod 1 zo dňa 15. 12. 2011 

-  409/2011 časť C bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 

-  409/2011 časť C bod 3 zo dňa 15. 12. 2011 

 

   priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12.  
   2011 
 
-  306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 

-  357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 

-  402/1996 časť B zo dňa 6. 11. 1996 

-  186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

-  283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 

-    44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 

-    49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 

-  691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

-    721/2005 časť C bod 6 zo dňa 30.   6. 2005 

-  1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
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-  1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 

-    594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 

-    692/2009 časť C zo dňa 30.   4. 2009 

-    796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 

-    799/2009 časť C bod 2 zo dňa 19. 11. 2009 

-    908/2010 časť B zo dňa 25. 2. 2010 

-    941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 

-  1171/2010 časť B bod 2 zo dňa 28. 10. 2010 

-      21/2011 časť D bod 1 zo dňa   3.   3. 2011 

-      21/2011 časť D bod 2 zo dňa   3.   3. 2011 

-      21/2011 časť E zo dňa   3.   3. 2011 

-    166/2011 časť E bod 4 zo dňa   30.   6. 2011 

-    305/2011 časť C bod 2 zo dňa   20. 10. 2011 

 

B. schvaľuje 

    predĺženie termínov plnenia uznesení   

 

    nositeľ plnenia   číslo uznesenia  pôvodný  nový termín 
    uznesenia   zo dňa    termín   plnenia 
 
riaditeľ magistrátu  496/2008 časť C bod 2. 2 TK: 31. 12. 2009 31. 12. 2012 
    zo dňa 25. 9. 2008 
 
riaditeľ magistrátu  496/2008 časť C bod 2. 3 TK: 31. 12. 2009 31. 12. 2012 
    zo dňa 25. 9. 2008 
 
riaditeľ magistrátu  13/2011 časť B bod 1  TK: júnové   31.  3. 2012 
    zo dňa 27. 1. 2011        rokovanie MsZ 
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A1 – splnené uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 
        Bratislavy 
 
 
A1/1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:  Ing. Kvetoslava Čurná, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca OKDS 
 
Číslo uznesenia : 1178/2006 bod 1 zo d ňa  28. 9. 2006 

Návrh na zabezpe čenie výstavby komunikácií 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Rokovať ihneď o zabezpečení výstavby Predĺženie Saratovskej ulice v rámci stavby D2 
   Lamačská cesta - Staré grunty. 

TK: 31. 12. 2006 
 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 7/2007 časť B bod 1 

T: 31. 3. 2007 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 85/2007 časť B 

T: 30. 9. 2007 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. /2011 časť B 

T: 31. 12. 2011 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 234/2007 časť B 

T: 30. 4. 2008 
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 425/2008 časť B bod 2 zo dňa 29. 5. 2008 bola schválená 
zmena textu tohto uznesenia v bode 1 takto: 
 
Text: "1. Rokovať ihneď o zabezpečení výstavby Predĺženie Saratovskej ulice v rámci stavby D2 
Lamačská cesta - Staré grunty. 

TK: 31. 12. 2006" 
sa nahrádza textom: 
 
"1. Rokovať o zabezpečení výstavby Predĺženie Saratovskej ulice s investormi projektu 
Lamačská cesta. 

 
             T: 31.12.2010 

 TK: 1x ročne k 31. 3." 
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 946/2010 zo dňa 29. 4. 2010 bola schválená zmena textu 
predmetného uznesenia v bode 1 takto: 
 
Slová "Lamačská cesta" sa nahrádzajú slovami "Lamačská brána". 
 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 8/2011 časť B bod 1 

T: 30. 6. 2011 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 238/2011 časť B 

T: 31. 12. 2011 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na základe rokovaní s investorom Lamačskej brány a po dohode s hlavným mestom SR 
Bratislavou, investor realizuje v území Lamačskej brány rozsiahlu výstavbu iných nových verejných 
miestnych komunikácií a ďalšie sú pripravené. V súčasnosti sa s investorom rokuje o technickom 
riešení predĺženia Saratovskej ulice. 
 
 
A1/2 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Miroslav Vaďura, prvý zástup. riad. magistrátu, vedúci finančného     
                                    oddelenie 
 
Číslo uznesenia: 985/2010 časť C bod 2 zo d ňa  27.05.2010 

Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C.  ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
2. Zabezpečiť  zaradenie   skolaudovaného  majetku  do  používania,  posúdiť   využiteľnosť 
   nezaradeného majetku v budúcom období a navrhnúť riešenie nakladania s nezaradeným 
  majetkom. 

T: 31. 12. 2010 
 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 8/2011 časť B bod 1 

T: 30. 6. 2011 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 238/2011 časť B 

T: 31. 12. 2011 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Skolaudovaný majetok bol v priebehu roka 2011 priebežne zaradený do používania 
a neskolaudovaný majetok u ktorého sa nepokračuje vo výstavbe zostáva evidovaný na účte 042 - 
Nezaradené investície. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 15. 12. 2011 bol predložený 
návrh na vyradenie takých investícií, ktoré boli pre hlavné mesto Bratislavu nevyužiteľné, 
zastavené, resp. zrušené. Návrh na odpísanie a vyradenie v sume 2 501 745,78 Eur. Návrh na 
preklasifikovanie z investičných nákladov na bežné výdavky v sume 448 305,84 Eur. Návrh na 
vyradenie z dôvodu dlhodobej nevyužiteľnosti a znehodnotenia majetku Janíkov dvor - rýchlodráha 
(54 287 041, - Skk), Rýchlodráha (1 574 709,- Skk). 
Spôsob vysporiadania majetku bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený. 
 
 
A1/3 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
 
Číslo uznesenia: 169/2011 časť C bod 2 zo d ňa 30. 6. 2011 

Návrh Závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 a hodno tiaca 
správa za rok 2010 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
2. Dokončiť  v  informačnom   systéme  vytvorenie  majetkových  kariet  v  nadväznosti  na 
   podklady poskytnuté správou katastra a zabezpečiť tak zhodu fyzického stavu majetku s    
  účtovným. 

T: 31. 12. 2011 
 

Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Vytváranie majetkových kariet v nadväznosti na podklady poskytnuté katastrom je realizované 
priebežne správcom registra majetku. Oddelenie správy nehnuteľností splnilo túto úlohu k 31. 12. 
2011 - termín vykonania dokladovej inventarizácie. 
 
 
A1/4 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Miroslav Vaďura, prvý zástup. riad. magistrátu, vedúci finančného     
                                    oddelenie 
 
Číslo uznesenia: 169/2011 časť C bod 3 zo d ňa  30. 6. 2011 

Návrh Závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 a hodno tiaca 
správa za rok 2010 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
     C. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
3. Zabezpečiť zaradenie skolaudovaného majetku do používania. 

 
T: 31. 12. 2011 

 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Príslušný správcovia majetku skolaudovaný majetok a ten, ktorý je daný do používania, priebežne 
zaraďujú na karty majetku a na účty majetku, ktorý je používaný. Úloha bola splnená k 31. 12. 
2011, k termínu vykonania fyzickej a dokladovej inventarizácie. 
 
 
A1/5 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Miroslav Vaďura, prvý zástup. riad. magistrátu, vedúci finančného     
                                    oddelenie 
 
Číslo uznesenia: 169/ 2011 časť C bod 4 zo d ňa 30. 6. 2011 

Návrh Závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 a hodno tiaca 
správa za rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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     C. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
4. Zabezpečiť úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku a záväzkov  v  správe 
   hlavného mesta SR Bratislavy, mestských organizácií a mestských častí v zákonom    
  určenom termíne. 

T: 31. 12. 2011 
 
Plnenie : 

Uznesenie je splnené. 
Primátorom hlavného mesta SR Bratislavy bol vydaný príkaz na vykonanie inventarizácie majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2011. Ústredná inventarizačná komisia zabezpečila 
vykonanie inventarizácie majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý je v správe 
mestských častí, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom. 
Úloha bola splnená k 31. 12. 2011 vykonaním fyzickej a dokladovej inventarizácie. 
 
 
A1/6 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Miroslav Vaďura, prvý zástup. riad. magistrátu, vedúci finančného     
                                    oddelenie 
 
Číslo uznesenia: 169/ 2011 časť C bod 5 zo d ňa 30. 6. 2011 

Návrh Závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 a hodno tiaca 
správa za rok 2010 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
     C. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
5. Prehodnotiť vymožiteľnosť všetkých pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy po lehote 
   splatnosti,   navrhnúť   vytvorenie   opravnej   položky   (dočasné   zníženie   pohľadávky)  
   a usporiadať nevymožiteľné pohľadávky. 

T: 31. 12. 2011 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Prehodnotenie vymožiteľnosti pohľadávok bolo vykonané na základe dokladovej inventarizácie k 
31. 12. 2011. Vykonanie inventarizácie prebiehalo na základe príkazu primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy k 31. 12. 2011. Záverečné vyhodnotenie prebehlo v termíne do 15. 1. 2012.  
 
 
A1/7 
 
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 
 

 



 8

 

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 mestského zastupiteľstva č.238/2011 časť B zo dňa 29. 9. 2011. 
 
T: 30. 11. 2011 

 
Plnenie: 

Uznesenie bolo splnené. 
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 bolo zabezpečené. Materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 
10. 11. 2011. Uznesením č. 400/2011 zo dňa 15. 12. 2011 mestské zastupiteľstvo zrušilo bod 1 
časti C uznesenia č. 171/2011 zo dňa 30. 6. 2011. 
 
 
A1/8 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Kvetoslava Čurná, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                    oddelenia koordinácie dopravných systémov 
 
Číslo uznesenia: 244/2011 časť C zo dňa 29. 9. 2011 

Štúdia realizovate ľnosti Nosného systému Integrovanej hromadnej ko ľajovej dopravy na 
území hlavného mesta SR Bratislavy a jej regiónu 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informáciu o verejnom obstarávaní nového plánu dopravnej obslužnosti hlavného mesta verejnou 
dopravou (plán obslužnosti MHD), podľa ktorého bude premávať mestská hromadná doprava. 

 
T: 27. 10. 2011 

 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 bola 
predložená informácia o stave prípravy obstarávania nového plánu dopravnej obslužnosti.  
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A1/9 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora hlavného  
                                    mesta SR Bratislavy 
 
Číslo uznesenia: 308/2011 časť B bod 1 zo d ňa 27. 10. 2011 

Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cie ľov v oblasti cestovného ruchu a destina čného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. poveruje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predložením materiálu do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 
   vzniku oblastnej organizácie cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy, 
 

T: 31. 12. 2011 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Materiál "Návrh na založenie a vstupu hlavného mesta SR Bratislavy do oblastnej organizácie 
cestovného ruchu" bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 15. 12. 2011. 
 
 
A1/10 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora hlavného  
                                    mesta SR Bratislavy 
 
Číslo uznesenia: 308/2011 časť B bod 5 zo d ňa 27. 10. 2011 

Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cie ľov v oblasti cestovného ruchu a destina čného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. poveruje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
5. iniciovaním odbornej diskusie k tomuto materiálu so subjektmi  služieb  cestovného  ruchu 
   po   jednotlivých   odboroch,   prípadne   zastúpených  stavovskými  organizáciami  (hotely, 
  reštaurácie, sprievodcovia a pod.) formou workschopu s prizvaním poslancov, ktorí prejavia 
  záujem. 

T: 31. 12. 2011 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Dňa 23. 11. 2011 o 15.00 h sa uskutočnilo stretnutie prípravnej skupiny k založeniu oblastnej 
organizácie cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy pozostávajúcej zo zástupcov 
profesijných zväzov, združení a stavovských organizácií (ZCR SR, ZHR, SACKA, BHA, SSSCR), 
ktoré reprezentujú predstaviteľov cestovného  ruchu  v  meste  Bratislave  a  Ministerstva  dopravy,  
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výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a iných. Zástupca sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR informoval prítomných o prijatej novele zákona č. 91/2010 o podpore 
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Na toto stretnutie boli prizvaní aj všetci poslanci 
mestského zastupiteľstva, ktorí sa oboznámili so základnými princípmi fungovania oblastnej 
organizácie cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
A1/11 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Michaela Potočárová, vedúca oddelenia cestovného ruchu  
                                    a destinačného menežmentu 
                                     
Číslo uznesenia: 409/2011 časť C bod 1 zo d ňa 15. 12. 2011 

Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenske j republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Zvolať   ustanovujúce   valné   zhromaždenie    a   predložiť   ustanovujúcemu   valnému  
    zhromaždeniu návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu. 
        
         T: 20. 12. 2011 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Valné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa 20. 12. 2011 o 11.00 h. 

 
 
A1/12 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Michaela Potočárová, vedúca oddelenia cestovného ruchu  
                                    a destinačného menežmentu 
                                     
Číslo uznesenia: 409/2011 časť C bod 2 zo d ňa 15. 12. 2011 

Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenske j republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Založiť oblastnú organizáciu cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy na základe     
    zákona  č.  91/2010  Z.  z.  o  podpore  cestovného  ruchu  v  znení neskorších predpisov  
    v zmysle § 13.   
         T: 31. 12. 2011 
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Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Oblastná organizácia cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy bola založená podľa § 13  
zákona  č.  91/2010  Z.  z.  o  podpore  cestovného  ruchu  v  znení neskorších predpisov a  
zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 23. 12. 2011. 
   
 
A1/13 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Michaela Potočárová, vedúca oddelenia cestovného ruchu  
                                    a destinačného menežmentu 
                                     
Číslo uznesenia: 409/2011 časť C bod 3 zo d ňa 15. 12. 2011 

Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenske j republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 3. Nominovať zástupcov mesta do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu 

3.1. Predstavenstvo: 
3.1.1.  Ing. Alena Reinerová - poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného   
           mesta  SR Bratislavy,  
3.1.2.  Ing. Milan Šindler – poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného  
           mesta SR Bratislavy,  
3.1.3.  Mgr. Alexandra Bučková – námestníčka BKIS pre cestovný ruch SR,  
3.1.4. Ing. Michaela Potočárová – vedúca oddelenia cestovného ruchu 
 a destinačného manažmentu.  

3.2. Dozorná rada:  
3.2.1.  Ing. Slavomír Drozd - poslanec  Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta   
          SR Bratislavy,  
3.2.2.  Mgr. Peter Pilinský - poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
           

         T: 31. 12. 2011 
 . 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu boli nominovaní a zvolení zástupcovia 
hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle vyššie uvedeného uznesenia. 
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A2 – Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR   
         Bratislavy 
 
 
A2/1 
 
Nositeľ uznesenia:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora 
Plniteľ úlohy:   Ing. Miroslav Vaďura, prvý zástup. riad. magistrátu, vedúci finančného  
                                    oddelenia 
 
Číslo uznesenia: 306/1996 časť D bod 1 zo d ňa 30. 5. 1996 

Komplexný návrh ú časti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zd ravotníckych 
zariadení 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D.  ukladá 
 
1. Ing. Petre Nagyovej Džerengovej, námestníčke primátora 
   zabezpečiť expertízu súčasného  stavu  zdravotníctva  na  území  hlavného  mesta  SR  
   Bratislavy so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného  
  mesta SR Bratislavy. 
 

T: 30. 10. 1996 
 
Zmena termínu plnenia uznesením MsZ č. 404/1996 časť B 

T: 19. 12. 1996 
Zmena termínu plnenia uznesením MsZ č. 459/1997 časť B bod 1 

T: do 2 mes. po zverejnení vyhl. 
TK: 31. 5. 1997 

Zmena kontrolného termínu plnenia uznesením MsZ č. 555/1997 časť B 
TK: 30. 6. 1997 

Zmena kontrolného termínu plnenia uznesenia MsZ č. 582/1997 časť B bod 1 
TK: 31. 12. 1997 

Zmena termínu plnenia uznesením MsZ č. 678/1998 časť B bod 1 
T: 30. 6. 1998 

Zmena termínu plnenia uznesením MsZ č. 835/1998 časť B bod 1 
T: 31. 12. 1998 

Zmena termínu plnenia uznesením MsZ č. 2/1999 časť B 
T: 31. 12. 1999 

Zmena textu uznesením MsZ č. 234/2000 časť B bod 3 zo dňa 10. 2. 2000: 

Pôvodný text v časti D bode 1 
"zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy so 
zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy" 
sa nahrádza textom: 
"každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: 1x ročne k 30. 9." 

Zmena termínu plnenia uznesením MsZ č. 387/2000 časť B bod 1 
T: 30. 11. 2000 

Zmena termínu plnenia uznesením MsZ č. 661/2001 časť B 
T: trvale 
TK: 1x ročne k 30. 11. 
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Predĺženie termínu plnenia uznesením MsZ č. 710/2001 časť B 

T: 6. 12. 2001 
 
Zmena kontrolného termínu plnenia uznesením MsZ č. 223/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11 2003  

„T: trvale 
TK: 1x ročne k 31. 12.“ 

 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Správa o zdravotnom stave obyvateľov Bratislavy za rok 2010 bola predmetom rokovania 
operatívnej porady primátora hlavného mesta SR Bratislavy dňa 5. 12. 2011, rokovania mestskej 
rady dňa 19. 1. 2012 a mestského zastupiteľstva dňa 2. 2. 2012. 
 
 
A2/2 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ magistrátu a riaditelia organizácií zriadených Mestským  
                                   zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ida Sedláková, tajomníčka škodovej komisie magistrátu 
 
Číslo uznesenia: 357/1996 časť B bod 2 zo d ňa 26. 9. 1996 

Správa o činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Brat islavy a jeho útvaru 
za mesiac jún - august 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu a riaditeľom 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. 
 

T: trvalý 
TK: k 30. 6. a 31. 12. 
(na zasadnutí MsZ nasledujúcich     
bezprostredne po uvedených 
termínoch) 

 
Uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 3.1 bola schválená zmena termínov kontroly plnenia 
uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 357/1996 v časti B bode 2 zo 
dňa 26. 9. 1996 takto: 
 
Pôvodný termín kontroly:   „T: trvalý 

TK: k 30. 6., 31. 12.“ 
sa nahrádza termínom kontroly:  „T: trvale 

TK: 1x ročne k 31. 12.“ 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál o škodách riešených v škodovej komisii magistrátu za rok 2011 sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 2. 2. 2012, ako i škodové udalosti v organizáciách 
zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
. 
 
 
 



 14

 
 
A2/3 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Číslo uznesenia: 402/1996 časť B zo dňa 6. 11. 1996 

Prehľad o vybavovaní interpelácií poslancov Mestského za stupite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
predkladať prehľad o vybavovaní interpelácií poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy vo forme rešerší z jednotlivých odpovedí na interpelácie. 
 

T: trvalý 
TK: k 31. 12. 

 
Zmena textu uznesením MsZ č. 8/2011 časť B bod 2 zo dňa 27. 1. 2011 takto: 

Pôvodný text: "predkladať   prehľad   o  vybavovaní   interpelácií   poslancov    Mestského  
                       zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo forme rešerší z jednotlivých   
                       odpovedí na interpelácie.". 
 
sa nahrádza textom: "predkladať prehľad o vybavovaní interpelácií poslancov Mestského 
                                  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s tým, že odpovede na  
                                  interpelácie sa budú uvádzať v plnom znení.". 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Prehľad o vybavovaní interpelácií poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy sa pravidelne predkladal v sledovanom období na každé riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva s tým, že odpovede na interpelácie sa uvádzajú v plnom znení. 
 
 
A2/4 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
               JUDr. Yvetta Hahnová, vedúca oddelenia nájmov nehnuteľností  
 

Číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Brati slavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pravidelne   predkladať  správy   o  prijatých  opatreniach  na  odstránenie   nedostatkov  zistených 
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mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: polročne 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
V 2. polroku 2011 bola vykonaná kontrola útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy na oddelení správy nehnuteľností a na oddelení nájmov nehnuteľností vo veci 
vybavovania žiadostí občanov a právnických osôb o nájom a predaj nehnuteľností hlavného mesta 
SR Bratislavy. Opatrenia boli obidvomi subjektmi spracované do 20. 9. 2011 a správa o ich plnení 
bude predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva ako informačný materiál dňa 2. 2. 2012. 
 
 
A2/5 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
                 
Číslo uznesenia: 283/2000 časť D bod 1 zo d ňa 11. 5. 2000 

Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupi teľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 3. 2000 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
1. V správe o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
    Bratislavy pravidelne  vyhodnocovať  plnenie  schvaľovacích  uznesení  o  predaji  a  
   dlhodobom nájme majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: mesačne, počnúc 14. 9. 2000 

 
Zmena kontrolného termínu uznesením MsZ č. 197/2003 časť B bod 1 

T: 2x ročne 
TK: k 30. 6., 31.12. (kalendárneho  
                                roka) 
 

Uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 2.2 zo dňa 3. 3. 2011 bola schválená zmena textu 
uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 283/2000 v časti D bode 1 zo 
dňa 11. 5. 2000, takto: 
 
Pôvodný text: 
„V správe o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy  pravidelne  vyhodnocovať  plnenie  schvaľovacích  uznesení  o  predaji  a 
dlhodobom nájme majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 

„T: 2x ročne 
TK: k 30. 6., 31.12. (kalendárneho 
 roka)“ 

sa nahrádza textom: 
 
„Vyhodnocovať plnenie schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy. 

T: trvale 
TK: 1x ročne k 31. 12.“ 
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Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bude pripravený a predložený do operatívnej porady primátora v mesiaci 
január 2012 a následne na rokovanie mestskej rady dňa 19. 1. 2012 a na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 2. 2. 2012. 
 
 
A2/6 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
                
Číslo uznesenia: 44/2003 zo d ňa 6. 3. 2003 

Doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupite ľstva hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
v elektronickej podobe 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

 ukladá 
 
riaditeľovi 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: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy sú pravidelne zverejňované uznesenia 
mestského zastupiteľstva súčasne s príslušnými hlasovaniami. 
 
 
A2/7 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Peter Hanulík, predseda mandátovej komisie 
                
Číslo uznesenia: 49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 

Návrh na vo ľbu členov - neposlancov komisií Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhodnotiť účasť odborníkov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to za obdobie od 27. 3. 2003 do 31. 12. 2003 a predložiť 
informáciu o tom Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvalý, ročne k 31. 12. 
       TK: 31. 12. 2003 
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Uznesením MsZ č. 222/2003 zo dňa 16. 10. 2003 bola schválená zmena termínu plnenia 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 49/2003 v časti B zo dňa 27. 
3. 2003 takto: 
Pôvodný termín:   "T: trvalý, ročne k 31.12. 
                             TK: 31.12.2003" 
 
sa nahrádza:        "T: trvalý, ročne k 31.12. 
                             TK: januárové zasadnutie MsZ" 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál "Informácia o účasti členov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011" bol 
predložený na rokovanie operatívnej porady primátora hlavného mesta SR Bratislavy dňa 9. 1. 
2012 a predkladá sa na zasadnutie  mestskej rady dňa 19. 1. 2012 a na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 2. 2. 2012 ako riadny bod programu. 
 
 
A2/8 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
                                    mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
                                    mesta SR Bratislavy 
 
Číslo uznesenia: 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest skej kontrolórky hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditelia 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. 

 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených útvarom mestského 
kontrolóra   hlavného   mesta   SR   Bratislavy   v    Základnej    umeleckej   škole,  Vrbenského ul.,  
Bratislava, bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 15. 12. 2011 ako 
informačný materiál. 
 
A2/9 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
                 
Číslo uznesenia: 721/2005 časť C bod 6 zo d ňa 30. 6. 2005 
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Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2004 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
6. Predkladať  na  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  hlavného   mesta   SR   Bratislavy  
   informáciu o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe  
  vyhľadávacej činnosti. 

T: polročne 
TK: 30. 6., 31. 12. 

 
Uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 3.2 zo dňa 3. 3. 2011 bola schválená zmena 
termínov kontroly plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č.721/2005 v časti C bode 6 zo dňa 30. 6. 2005 takto: 
 
Pôvodný termín kontroly:   „T: polročne 

TK: K 30. 6., 31.12.“ 
sa nahrádza termínom kontroly: „ T: trvale 

TK: 1x ročne k 31. 12.“ 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený do operatívnej porady primátora v mesiaci január 2012 a 
následne na rokovanie mestskej rady dňa 19. 1. 2012 a na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 2. 2. 2012. 
 
 
A2/10 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Ing. Miroslav Vaďura, prvý zástup. riad. magistrátu, vedúci  
                                    finančného oddelenia 
                 
Číslo uznesenia: 1184/2006 časť C bod 3 zo d ňa 26. 10. 2006 

Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi 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. 

 

Uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 2.3 zo dňa 3. 3. 2011 bola schválená zmena textu 
uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1184/2006 v časti C bode 3 
zo dňa 26. 10. 2006 takto: 
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Pôvodný text: 
 
„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." 
 
sa nahrádza textom: 
 
„Prideliť z prebytku rozpočtu za uplynulý rok do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v 
hlavnom meste SR Bratislave  2%  z  čistých  príjmov  získaných  z  predaja  nehnuteľného 
majetku hlavného mesta (do  príjmov  z  predaja  sa  nezahŕňajú  príjmy  získané z predaja 
majetku  hlavného  mesta  a  mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov  a  nebytových  priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z príjmov z 
predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí).". 
 
Z dôvodu, že text predmetnej časti uznesenia nie je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ako aj v rozpore so 
zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, navrhujem zmenu textu predmetnej časti uznesenia takto: 
 
Pôvodný text: 
 
"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." 
 
sa nahrádza textom: 
 
"Prideliť z prebytku rozpočtu za uplynulý rok do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v 
hlavnom meste SR Bratislave 2% z čistých príjmov získaných z predaja nehnuteľného majetku 
hlavného mesta (do príjmov z predaja sa nezahŕňajú príjmy získané z predaja majetku hlavného 
mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z príjmov z predaja nehnuteľného 
majetku zvereného do správy mestských častí).". 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry hlavného mesta sa tvorí v súlade so zákonom 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok. Na základe uvedeného, prídel do fondu vo výške 
2% z finančného výnosu za predaný majetok mesta sa bude v roku 2012 realizovať až pri 
finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia hlavného mesta za rok 2011, a to v prípade, ak 
mesto dosiahne prebytok rozpočtu. 
 
 
A2/11 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
                 
Číslo uznesenia: 1184/2006 časť C bod 5 zo d ňa 26. 10. 2006 

Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
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riaditeľovi 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 : 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Oddelenie správy nehnuteľností pri prevodoch v kúpnych zmluvách zaviaže nadobúdateľa 
nehnuteľností, na ktorých sú vybudované športoviská, a ktorých sa prevod negatívnym spôsobom 
dotýka, k vybudovaniu náhradných športovísk. 
 
 
A2/12 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:    Mgr. Elena Poláková, vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu 
 
Číslo uznesenia: 594/2008 časť D bod 1 zo d ňa 15. 12. 2008 

Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 
2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
1. Zabezpečiť realizáciu zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry 
   v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 2015. 

T: trvalý 
TK: 1x ročne k 31. 12. 

 
Zmena termínu plnenia uznesením MsZ č. 8/2011 časť B bod 1 

T: 24. 2. 2011 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 
SR Bratislave na roky 2009 - 2015 bude predložená v januári 2012 do operatívnej porady 
primátora, dňa 16. 2. 2012 do mestskej rady a dňa 29. 3. 2012 na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. 
 
 
A2/13 
 
Nositeľ uznesenia:  uznesenia riaditelia organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom 
Plniteľ úlohy:    Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora 
 
Číslo uznesenia: 692/2009 časť C zo dňa 30. 4. 2009 

Návrh projektu Bratislavská mestská karta 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 



 21

 
C. ukladá 

 
riaditeľom organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom 
spolupracovať s  útvarmi  Magistrátu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  pri  koordinácii   marketingu 
komunálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy, osobitne v oblasti kultúrnych, športových a 
spoločenských podujatí. 

T: trvale 
TK: štvrťročne, prvýkrát k 31. 10.  
       2009 

 
Plnenie : 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Spolupráca sa sústreďuje na vybrané aktivity komunikačného plánu BMK; bol spracovaný 
propagačný leták k BMK a informačný materiál o mestskej karte, ktoré sa budú priebežne 
distribuovať do prevádzkových priestorov mestských organizácií. V spolupráci s mestskou 
organizáciou ZOO Bratislava a s Poštovou bankou, a. s., bola pripravená tlačová beseda v ZOO 
Bratislava spojená s prezentáciou aktivít tejto mestskej organizácie a možností, ktoré poskytuje jej 
návštevníkom, vrátane pre držiteľov mestskej karty. 
 
 
A2/14 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
 
Číslo uznesenia: 796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 

Návrh zaradenia zastávok a železni čných staníc do tarifných zón Bratislavskej integrov anej 
dopravy (BID) a zmena v ozna čovaní vlakových liniek BID 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. splnomocňuje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonávať zmeny a doplnky zoznamu zastávok a polročne informovať Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy o vykonaných zmenách. 

 
TK: k 30. 6., 31. 12. 

 

Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
V druhom polroku 2011 sa nevykonávali žiadne zmeny a doplnky zoznamu zastávok a 
železničných staníc v tarifných zónach Bratislavskej integrovanej dopravy. 
 
 
A2/15 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:    riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Číslo uznesenia: 799/2009 časť C bod 2 zo d ňa 19. 11. 2009 

Návrh zoznamu pamätihodností na území hlavného mest a SR Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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C. ukladá 

 
2. riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
zabezpečiť priebežnú aktualizáciu zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

T: úloha trvalá 
TK: 1 x ročne k 31. 12. 

 

Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 2. 2011 bol 
predložený zaktualizovaný zoznam pamätihodností Bratislavy.  
 
 
A2/16 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
                
Číslo uznesenia: 908/2010 časť B zo dňa 25. 2. 2010 

Návrh Všeobecných podmienok obchodných verejných sú ťaží na prevod vlastníctva 
nehnute ľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
postupovať pri prevodoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa časti A tohto 
uznesenia. 

T: trvalý 
TK: 30. 6., 31. 12. 

 
Uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 3.3 bola schválená zmena termínov kontroly plnenia 
uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 v časti B zo dňa 
25. 2. 2010 takto: 
 
Pôvodný termín kontroly:   „T: trvalý 

TK: k 30. 6., 31.12.“ 
 

sa nahrádza termínom kontroly  „T: trvale 
TK: 1x ročne k 31. 12.“ 

 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava pri prevode nehnuteľností postupuje podľa ustanovení § 9a zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obchodné verejné súťaže sú 
vyhlasované v súlade so všeobecnými podmienkami VOS na prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy formou výberu víťaza elektronickou aukciou v súlade s 
uznesením mestského zastupiteľstva č. 908/2010 zo dňa 25. 2. 2010. 
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A2/17 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Elena Poláková, vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu 
                
Číslo uznesenia: 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 

Návrh všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  m esta  SR  Bratislavy  o  ur čení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základne j umeleckej školy, posluchá ča 
jazykovej školy, die ťa materskej školy a die ťa školského zariadenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi 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: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
V súlade s týmto uznesením bol na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zverejnený 
zoznam súkromných základných umeleckých škôl, súkromných materských škôl a súkromných 
školských zariadení a zoznam cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných materských 
škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava poskytuje dotácie. 
 
 
A2/18 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:    riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Číslo uznesenia: 1171/2010 časť B bod 2 zo d ňa 28. 10. 2010 

Návrh II. etapy Zoznamu pamätihodností na území hla vného mesta SR Bratislavy 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. ukladá 

 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
2. Vypracovať celomestský zoznam vybraných pamätihodností  Bratislavy  so  zohľadnením 
    metodických usmernení, pamiatkových princípov a legislatívnych kritérií v zmysle zákona   
   č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
 

T: 31. 12. 2011             
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Zoznam pamätihodností Bratislavy bol predložený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011. 
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A2/19 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Milan Marko, vedúci oddelenia vnútornej správy 
                
Číslo uznesenia: 21/2011 časť D bod 1 zo d ňa 3. 3. 2011 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných  k  31.  1.  2011   a   revízia   platnýc h   terminovaných  uznesení  mestského 
zastupite ľstva z predchádzajúcich volebných období 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
1. Predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  ako 
   informačný materiál informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných hlavným 
   mestom SR Bratislavou. 

T: trvale 
TK: 1x ročne k 31. 12. 

 

Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia bude na základe podkladov spracovaná v priebehu mesiaca január 2012 a predložená 
do operatívnej porady. Následne v mesiaci február 2012 bude predložená na rokovanie mestského 
zastupiteľstva ako informačný materiál. 
 
 
A2/20 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
                
Číslo uznesenia: 21/2011 časť D bod 2 zo d ňa 3. 3. 2011 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných  k  31.  1.  2011  a  revízia   platných   terminovaných   uznesení   mestského 
zastupite ľstva z predchádzajúcich volebných období 
 
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 december 2011 boli v zmysle predmetného 
uznesenia súčasťou materiálov predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
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A2/21 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Milan Marko, vedúci oddelenia vnútornej správy 
                
Číslo uznesenia: 21/2011 časť E zo dňa 3. 3. 2011 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných  k  31.  1.  2011  a  revízia  platných   terminovaných   uznesení   mestského 
zastupite ľstva z predchádzajúcich volebných období 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako informačný 
materiál Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných rozpočtovými a 
príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

T: trvale 
TK: 1x ročne k 31. 12. 

 

Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia bude na základe podkladov spracovaná v priebehu mesiaca január 2012 a predložená 
do operatívnej porady. Následne v mesiaci február 2012 bude predložená na rokovanie mestského 
zastupiteľstva ako informačný materiál. 
 
 
A2/22 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   JUDr. Dušana Višňovská, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
                
Číslo uznesenia: 166/2011 časť E  bod 4 zo d ňa 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. 

 
            T: úloha trvalá 

T: 15. 12. 2011 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy písomne informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s. r. o., na jeho  
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zasadnutiach dňa 27. 10. 2011 (uznesenie č. 317/2011) a dňa 24. 11. 2011 (uznesenie č. 
365/2011). V závere informácie, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
SR Bratislavy uznesením č. 365/2011 zo dňa 24. 11. 2011 sa uvádza, že z dôvodu plánovaného 
stretnutia poslancov mestského zastupiteľstva so zástupcami spoločnosti Henbury Development, 
s. r. o., ktoré sa uskutočnilo v mesiaci december 2011 a krátkeho časového odstupu medzi 
novembrovým a decembrovým zasadnutím mestského zastupiteľstva navrhujem predložiť ďalšiu 
informáciu o rokovaniach s touto spoločnosťou až na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 2. 2. 
2012. 
 
 
A2/23 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Tibor Schlosser, CSc. 
                
Číslo uznesenia: 305/2011 časť C  bod 2 zo d ňa 20. 10. 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: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o  stave  prípravy 1. etapy  projektu  NS  MHD  Hlavná  stanica - Janíkov  dvor  a  stave 
dokumentácie potrebnej pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z Operačného 
programu doprava 2011 - 2013 na 1. časť projektu NS MHD Šafarikovo nám. - Bosákova ul. je 
predkladaná na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva od novembrového zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v roku 2011.  
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B – Návrh na pred ĺženie termínov plnenia uznesení mestského zastupite ľstva  
       hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
B1 
 
Nositeľ úlohy:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:               Ing. arch. Jela Plencnerová, zástup. riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                    oddelenia koordinácie územných celkov 
 
Číslo uznesenia: 496/2008 časť C2 bod 2. 2 zo d ňa 25. 9. 2008 

Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v ob lasti tepelnej energetiky 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
2. riaditeľovi magistrátu 
2.2 Zabezpečiť ďalšie rozpracovanie  všeobecných regulatívov  formulovaných  v  koncepcii 
      do konkrétnych záväzných  podmienok na podporu  rozvoja  tepelných  trhov  na  úrovni 
     regionálnych tepelných sústav v rozsahu   jednotlivých  mestských  častí  s  podmienkou   
     trvalo udržateľnej energetickej bezpečnosti, hospodárnosti a ekologickej dodávky tepla v  
    hlavnom meste SR Bratislave. 

TK: 31. 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:  "riaditeľ magistrátu" 
 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 886/2010 časť B 

T: 31. 12. 2010 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 8/2011 časť B bod 1 

T: 31. 12. 2011 
 
Plnenie: 

Žiadosť o predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V rámci aktualizácie koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky 
v zmysle bodu C 2.1 uznesenia č. 496/2008 bude nadefinovaný rozsah potrieb rozvoja tepelných 
sústav v jednotlivých mestských častiach, vychádzajúci z rozvojových zón podľa územného plánu. 
V nadväznosti na plnenie tejto úlohy žiadame o predlženie plnenia úlohy podľa bodu C. 2. 2 tohto 
uznesenia do 31. 12. 2012. 
 
 
B2 
 
Nositeľ úlohy:  riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:               Ing. arch. Jela Plencnerová, zástup. riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                    oddelenia koordinácie územných celkov 
 
Číslo uznesenia: 496/2008 časť C2 bod 2. 3 zo d ňa 25. 9. 2008 

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

C. ukladá 
 
2. riaditeľovi magistrátu 
2.3 Pripraviť návrh lepšieho využitia dostupných obnoviteľných zdrojov energie v hlavnom 
     meste SR Bratislave a vyrábaného tepla zo spaľovne komunálneho odpadu. 
 

TK: 31. 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:   „riaditeľ magistrátu" 
 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 886/2010 časť B 

T: 31. 12. 2010 
Predĺženie termínu uznesením MsZ č. 8/2011 časť B bod 1 

T: 31. 12. 2011 
 
Plnenie: 

Žiadosť o predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V rámci aktualizácie koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky 
v zmysle bodu C 2.1 uznesenia č. 496/2008 budú nadefinované možnosti využitia vyrobeného 
tepla zo spaľovne komunálneho odpadu, a preto v nadväznosti na plnenie tejto úlohy žiadame o 
predlženie plnenia úlohy podľa bodu C. 2. 3 tohto uznesenia do 31. 12. 2012. 
 
 
B3 
 
Nositeľ úlohy:  riaditeľ magistrátu 
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 hla vného mesta SR Bratislavy a 
Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

1. Zabezpečiť vypísanie výberového konania na dodávateľa výpočtovej techniky podlimitnou 
   zákazkou. 

TK: júnové rokovanie MsZ 
 
Plnenie: 

Žiadosť o predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V novembri 2011 bola poslaneckým klubom mestského zastupiteľstva zaslaná špecifikácia troch 
typov notebookov vhodných na prácu s elektronickými dokumentmi. Poslanecké kluby mestského 
zastupiteľstva mali vybrať vhodný notebook pre poslancov, ktorí oň prejavili záujme. V čase 
hodnotenia plnenia tohto uznesenia nebola ešte známa odpoveď poslaneckých klubov, a preto 
navrhujem predĺženie termínu plnenia tohto uznesenia do 31. 3. 2012. 
 
 


