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                      kód uzn. - 1.9.8    
 1.9.5 

 
 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 

splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

- 207/2011 časť C zo dňa 30. 6. 2011 
- 397/2011 časť C bod 1 zo dňa 15. 12. 2011 
- 400/2011 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2011 
- 402/2011 časť B bod 1 zo dňa 15. 12. 2011 
 

       
B. schvaľuje 

 
predĺženie termínov plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
______________________________________________________________________________ 

nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
______________________________________________________________________________ 
 
primátor   367/2011      T: 2. 2. 2012           1. 3. 2012 
    časť C bod 3                             
                                              zo dňa 24. 11. 2011 
______________________________________________________________________________ 
 
riaditeľ magistrátu                 397/2011                   T: 31. 1. 2011 1. 9. 2012   
            časť C bod 2 
                                              zo dňa  15. 12. 2011    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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A – splnené uznesenia mestského zastupite ľstva 
 
 
A/1 

Nosite ľ uznesenia :  riaditeľ magistrátu 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Miroslav Vaďura, 1. zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                    vedúci finančného oddelenia  
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly ú čtovných a finan čných 
výkazov vo vz ťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných su bjektov verejnej 
správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkov ateľského orgánu pod riadiacim 
orgánom (SORO) v regióne 
 
Číslo uznesenia: 207/2011 časť C zo dňa 30. 6. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi 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 splnené. 

Kontrolný bod 2.2. - termín odovzdania ročných účtovných závierok bol príspevkovým 
a rozpočtovým organizáciám skrátený. Termín odovzdania bol 15. 1. 2012 . 
Stav plnenia k 31. 1. 2012 - opatrenie je splnené. 

Kontrolný bod 2.3. - čiastka splátky istiny úveru bola v roku 2011 preúčtovaná na samostatný 
analytický účet k účtu 461. Týmto krokom sa zabezpečilo, aby táto položka vstúpila do Súvahy 
riadku 175 ako bankové úvery. 
Stav plnenia k 31. 1. 2012 - opatrenie je splnené.  

Kontrolný bod 2.4. - správcovi majetku, Dopravný podnik Bratislava, a.s., bol zaslaný Príkaz 
primátora na vykonanie inventarizácie majetku k 31. 12. 2011 s dôrazom na inventarizáciu majetku 
na účte 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (§ 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.) a splnenie 
termínov predloženia inventúrneho súpisu. 
Stav plnenia k 31. 1. 2012 - opatrenie je splnené.  

Ad.5. - k sumárnym inventúrnym súpisom bol doložený dielči inventúrny súpis k účtu 032 - 
umelecké diela. 
Stav plnenia k 31. 1. 2012 - opatrenie je splnené. 

Ad.6. - správcom majetku, ktorý bol obstaraný na základe kúpnej zmluvy č. 15/P6/2010 je určené 
oddelenie vnútornej správy. Bola vypracovaná majetková karta a zaraďovací protokol. 
Stav plnenia k 31. 1. 2012 - opatrenie je splnené. 

Ad.7. - úhrady , ktoré boli realizované na účty hlavného mesta SR Bratislavy sa účtujú ako záväzok 
voči danému subjektu. Úhrady prostriedkov na nepredpísané pohľadávky nedaňových príjmov sa 
účtujú na účet 379 - záväzky. Mínusové zostatky na účte pohľadávok sa vysporiadavali priebežne. 
Stav plnenia k 31.01.2012 - opatrenie je splnené. 
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A/2 

Nosite ľ uznesenia:   riaditeľ magistrátu 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Miroslav Vaďura, 1. zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                    vedúci finančného oddelenia  
 
Návrh rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 - 2014  

Číslo uznesenia : 397/2011 časť C bod 1 zo d ňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
1. Oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy   
   a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy  
   rozpočtu  hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012. 

 
T: 16. 1. 2012 

 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 

Mestským organizáciám a oddeleniam magistrátu boli oznámené záväzné ukazovatele, úlohy, 
limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy schválené na rok 2012 elektronickou 
poštou v termíne. 
 
 
A/3 

Nosite ľ uznesenia : primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca 
                                   oddelenia koordinácie územných systémov  
 
Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tislavy - Zmeny a doplnky 02 

Číslo uznesenia: 400/2011 časť D bod 1 zo d ňa 15. 12. 2011 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Zabezpečiť spracovanie čistopisu Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
   Bratislavy, zmeny a doplnky 02, podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o schválení. 
 

T: 31. 1. 2012 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 

Oddelenie územného rozvoja mesta listom MAGS ORM 60095/2011/422797 zo dňa 19. 12. 2011 
požiadalo oddelenie územného plánovania ako spracovateľa Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy, zmeny a doplnky 02, o dodanie čistopisu predmetného materiálu v znení, ktoré bolo 
schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 400/2011 zo dňa 15. 12. 2011. Zabezpečených 
je 35 paré výtlačkov predmetnej dokumentácie (v rozsahu textovej a grafickej časti) a 35 CD 
nosičov. Oddelenie územného rozvoja mesta zabezpečilo schvaľovaciu doložku, ktorou bude 
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čistopis označený. Oddelenie územného plánovania tohto času zabezpečuje výtlačky čistopisu 
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02. 
 
 
A/4 

Nosite ľ uznesenia:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plnite ľ úlohy:   riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 

Číslo uznesenia: 402/2011  časť B bod 1 zo d ňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
1. Uverejniť Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy na webovej 
    stránke organizácie. 

T: 15. 1. 2012 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
V zmysle tohto uznesenia mestského zastupiteľstva bol "Celomestský zoznam pamätihodností 
Bratislavy" v plnom znení umiestnený na webovú stránku Mestského ústavu ochrany pamiatok, 
kde bude trvalo prístupný pre verejnosť. 
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B – návrh na pred ĺženie termínov plnenia uznesení mestského zastupite ľstva 
 
 

B/1 

Nosite ľ uznesenia : primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  JUDr. Dušana Višňovská, vedúca legislatívno-právneho oddelenia 
 
Petícia proti výstavbe na Krá ľovej hore 

Číslo uznesenia: 367/2011 časť C bod 3 zo d ňa 24. 11. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
3. Predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 2. 2.   
   2012 vypracovanú právnu analýzu možnosti realizácie zámeru výstavby v lokalite Kráľova  
   hora pred predložením návrhu na výmenu pozemkov. 

T: 2. 2. 2012 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 

Primátor hlavného mesta stiahol materiál "Právna analýza možnosti realizácie zámeru výstavby 
v lokalite Kráľova hora pred predložením návrhu na výmenu pozemkov" z rokovania mestskej rady 
dňa 19. 1. 2012 z dôvodu, že finančná komisia nariadila dopracovanie súvisiaceho materiálu, 
týkajúceho sa zámeny pozemkov v lokalite Kráľova hora. Materiál bol predložený do mestskej rady 
dňa 16. 2. 2012 avšak opätovne stiahnutý z jej rokovania s tým, že bude predložený na rokovanie 
mestskej rady dňa 15. 3. 2012 a následne na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 3. 2012. 
 
B/2 

Nosite ľ uznesenia:   riaditeľ magistrátu 
Plnite ľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrássy, hovorca primátora hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy, vedúci  oddelenia   marketingu  a  vzťahov s verejnosťou 
                                      
Návrh rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 - 2014  

Číslo uznesenia: 397/2011  časť C bod 2 zo d ňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
2. Vyhlásiť výberové konanie na program 6.4. prerozdelenie  rozpočtových  prostriedkov pre 
    najmenej dve médiá s celomestskou pôsobnosťou so  zreteľom  na  efektívne  pokrytie –  
   zásah čo najväčšieho počtu obyvateľov Bratislavy podľa štandardnej metodiky plánovania  
   komunikácie. 

T: 31. 1. 2012 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
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Na základe uznesenia 397/2011 z 15. 12. 2011 prebehli rokovania medzi OMaVV 
a navrhovateľom úlohy, aby boli vyjasnené otázky spôsobu realizácie výberového konania na 
naplnenie cieľov program 6.4.  – prerozdelenie prostriedkov pre efektívne informovanie 
Bratislavčanov o dianí v samospráve.  
 
V súvislosti s plnením uznesenia navrhujeme nasledu júci postup:  
 

1. pred ĺžiť platnos ť uznesenia do 1. septembra 2012  

Odôvodnenie:  Splnenie úlohy je výrazne limitované časom nevyhnutným na prípravu a 
priebeh súťaže a následne aj na minimálnu výpovednú lehotu s vysielateľom TV Bratislava (5 
mesiacov).  
 
2. do 13. februára 2012 ustanoviť výberovú komisiu na prípravu výberového konania, t. z. 

pravidiel súťaže, kritérií, požadovaných podkladov a vyhodnotenie súťaže 
Odôvodnenie:  Mediálna politika je veľmi citlivou oblasťou verejného života a v záujme 
predchádzania akýmkoľvek podozreniam z netransparentnej súťaže, musí byť od začiatku pri 
všetkých prípravných i realizačných krokoch komisia zložená z poslancov zastupiteľstva, 
pracovníkov magistrátu i odbornej verejnosti.    
 
3. do 5. marca 2012 vyhlásiť súťaž návrhov na poskytovateľa služieb spojených 

s poskytovaním informácií o dianí v bratislavskej samospráve prostredníctvom jedného 
elektronického média, ktoré pokrýva celé územie slovenskej metropoly a jedného 
printového média, ktoré je distribuované do všetkých mestských častí hlavného mesta SR  

Odôvodnenie:  Mesiac je minimálny časový priestor, kedy musí komisia zadefinovať kritéria, 
pravidlá a nevyhnutné požiadavky na subjekty, ktoré sa budú chcieť zapojiť do súťaže návrhov. 

 
4. do konca júna 2012 vyhodnotiť priebeh súťaže  
Odôvodnenie:  V prípade, že minimálne pri elektronickom médiu bude súťaž návrhov, je 
potrebné vytvoriť dostatočný priestor pre prípravu projektu a následne i jeho prezentáciu pred 
komisiou.  
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Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2012 

Kód uzn.: 1.9.8    
 1.9.5 

  

Uznesenie č. 430/2012 

zo dňa 16. 02. 2012 
 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 

1. zobrať na vedomie 

Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

- 207/2011 časť C zo dňa 30. 06. 2011 
- 397/2011 časť C bod 1 zo dňa 15. 12. 2011 
- 400/2011 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2011 
- 402/2011 časť B bod 1 zo dňa 15. 12. 2011 

       
 
2. schváliť 
 
Predĺženie termínu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
___________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
 
primátor   367/2011     T: 02. 02. 2012        01. 03. 2012 
    časť C bod 3                             
                                                zo dňa 24. 11. 2011 
___________________________________________________________________________ 
 
riaditeľ magistrátu                 397/2011                    T: 31. 01. 2011 01. 09. 2012  
            časť C bod 2 
                                              zo dňa  15. 12. 2011    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


