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                      kód uzn. - 1.9.8    
 1.9.5 

 
 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

    - 409/2011 časť C bod 4 zo dňa 15. 12. 2011 
    - 409/2011 časť C bod 8 zo dňa 15. 12. 2011 
    - 441/2012 časť B bod 1 zo dňa 2. 2. 2012 
    - 445/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
    - 448/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
2.  Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

     -   778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
     -   383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
     - 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
     -     21/2011 časť D bod 2 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. schva ľuje 
 
Predĺženie termínu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
______________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
 
primátor   400/2011      T: 28. 2. 2012           30. 4. 2012 
    časť D bod 2                             
                                              zo dňa 15. 12. 2011 
______________________________________________________________________________ 
 
primátor                                 409/2011                   T: 29. 2. 2012  31. 5. 2012   
            časť C bod 7 
                                              zo dňa  15. 12. 2011    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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A – splnené uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
A/1 
 
Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Michaela Potočárová, vedúca oddelenia cestovného ruchu  
                                    a destinačného manažmentu 
 
Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenske j republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
Číslo uznesenia: 409/2012 časť C bod 4 zo d ňa 15. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál s návrhom presunu 
rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v 
súlade s časťou B bodom 3 tohto uznesenia. 
     .       
        T: 2. 2. 2012 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v súlade so zabezpečením 
členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 
2012 bol predložený MsZ dňa 2.2.2012. Prijaté bolo uznesenie č. 443/2012 s termínom presunu 
finančných prostriedkov na 1.03.2012, čo bolo v danom termíne zrealizované. 
 
 
A/2 
 
Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Michaela Potočárová, vedúca oddelenia cestovného ruchu  
                                    a destinačného manažmentu 
 
Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenske j republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
Číslo uznesenia: 409/2012 časť C bod 8 zo d ňa 15. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
8. Zabezpečiť. delimitáciu činností oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu 
    do  oblastnej  organizácie   cestovného   ruchu   hlavného   mesta  SR  Bratislavy vrátane  
   materiálno-technického  zabezpečenia,  personálu  a  transferu  finančných   prostriedkov  
   z  rozpočtu na alikvotnú časť roku 2012. 
 

T: 29. 2. 2012 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
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V súčasnosti prebiehajú delimitačné procesy. Bratislavská organizácia cestovného ruchu preberá 
na seba zamestnancov k 6. 3. 2012. Prebehlo už preberanie majetku a výpočtovej technik. 
Zamestnanci budú využívať priestory na Uršulínskej ulici 6 a hľadá sa vhodné riešenie na prípadné 
sťahovanie. Transfer finančných prostriedkov bol zrealizovaný dňa 1. 2. 2012. 
 
 
A/3 
 
Nosite ľ uznesenia:   primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Protikorup čné minimum pre Bratislavu 
Číslo uznesenia: 441/ 2012 časť B bod 1 zo d ňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. Aby v spolupráci s poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy   
   prešetril podozrenia z manipulácie pri  verejnom  obstarávaní  postreku  proti  komárom  
  a poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy  predložil  správu 
  o výsledku kontroly a o prijatých preventívnych opatreniach. 
 

T: 20. 2. 2012 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Správa o výsledku kontroly a o prijatých preventívnych opatreniach bola všetkým poslancom 
mestského zastupiteľstva zaslaná dňa 20. 2. 2012. 
 
 
A/4 
 
Nosite ľ uznesenia:   primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   JUDr. Dušana Višňovská, vedúca legislatívno-právneho oddelenia 
 
 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej rep ubliky Bratislavy 
Číslo uznesenia: 445/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhlásiť úplne znenie Štatútu hlavného mesta SR Bratislava s prijatými dodatkami. 
 

T: 29. 2. 2012 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Legislatívno-právne  oddelenie  spracovalo  Štatút hlavného  mesta  Slovenskej  republiky 
Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 6. Štatút podpísaný primátorom bol poslancom rozdaný na 
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rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 1. 3. 2012 a je zverejnený na internetovej stránke hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
 
A/5 
 
Nosite ľ uznesenia:   riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
 
 
Návrh na pred ĺženie doby nájmu kaviarne spolo čnosti Malevill, s.r.o, na 
Uršulínskej 9, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

Číslo uznesenia 448/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
uzatvoriť so spoločnosťou Malewill, s.r.o., zmluvný dodatok o predĺžení nájmu na dobu neurčitú 
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom  podpísaná  do  30  dní  od  schválenia  uznesenia  v 
Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva  
v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

T: 29. 2. 2012 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Uznesenie bolo splnené dňa 15. 02. 2012 podpisom dodatku nájomnej zmluvy prenajímateľom ako 
i nájomcom. 
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A/2 – priebežne plnené uznesenia Mestského zastupit eľstva hlavného mesta  
         SR Bratislavy 
 
 
A/2 - 1 
 
Nosite ľ:   riaditeľ magistrátu 
Plnite ľ úlohy:  JUDr.Dušana Višňovská, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
 
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru 
Číslo uznesenia: 778/1994 časť B bod 4 zo d ňa 20. 10. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

ukladá 
 

riaditeľovi magistrátu 
4. v prípade podozrenia z trestnej činnosti bez zbytočných prieťahov odstúpiť vec orgánom  
   činným v trestnom konaní. 
 

T: ihneď po zistení 
TK: k 31. 12. 

 
Uznesením MsZ č. 223/2003 časť B bod 2 bola schválená zmena kontrolných termínov plnenia 
Uznesenia.  

T: trvale 
TK: februárové zas. MsZ 

 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 boli za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu podané 
nasledovné oznámenia pre podozrenia z trestnej činnosti podľa § 62 Trestného poriadku: 
1. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia krovinorezu OleoMac Sparta 370T z  
    kotolne ubytovňa Fortuna  - vzniknutá škoda: 150,- Eur   

        - vybavuje: oddelenie sociálnych vecí  
        - prebieha priestupkové konanie, škoda bola uhradená zamestnancom  
            kotolne zodpovedným za zverený pracovný nástroj 

2. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia 1 ks hasiaceho prístroja P6 Te z   
    ubytovne  Kopčany         - vzniknutá škoda: 36,50 Eur  

        - vybavuje: oddelenie sociálnych vecí  
        - vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní dosiaľ nebolo  
            ukončené 

3.Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia majetku - 2 ks sklenených tabúľ na  
   pivničných oknách a 2 ks sklenených tabúľ na dverách v suteréne ubytovne Kopčany  
           - vzniknutá škoda: 143,86  Eur   
           - vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 
           - vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní dosiaľ nebolo   
                                                ukončené 
4.Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia majetku ubytovne Fortuna - vypálené vypínače, 
poškodená maľovka  a podlaha na chodbe ubytovne  
                                             - vzniknutá škoda: cca 190,- Eur 
           - vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 
           - vyšetrovanie orgánov činných v  trestnom konaní nebolo dosiaľ  
                                                ukončené 
 
5. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia majetku ubytovne Fortuna - prestrelenie  
    2 ks okenných tabúľ v priestoroch prízemia, ktoré má prenajaté OZ Ulita 
     - vzniknutá škoda: cca 100,-  Eur   
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     - vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 
     - vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo dosiaľ , 
                                                     ukončené 
6. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia majetku ubytovne Fortuna - odcudzenie 2  
    ks madiel z dverí kabínky výťahu ubytovne - vzniknutá škoda: cca 60,-  Eur   
                          - vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 
                          - vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo  
                                                                          dosiaľ ukončené 
7. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci nálezu falzifikátu identifikačnej karty výherného   
    prístroja pre trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery,   
    úradného znaku a úradnej značky  - vzniknutá škoda:  nebola vyčíslená   
                                                            - vybavuje: oddelenie tvorby finančných zdrojov 
                                                            - trestné stíhanie bolo prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť  
                                                                žiadne skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči 
                                                                určitej osobe 
8. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia 2 ks plynových kotlov z objektu bývalej  
    MŠ na Radlinského 53, t. č. prázdny - odhadovaná škoda: 1200,- Eur 
                 - vybavuje: oddelenie technického zabezpečenia budov 
                 - prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní 
9. Oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý pri dopravnej nehode v nočných hodinách dňa 29. 7.  
    2011 poškodil oplotenie, chodník a dreviny patriace k objektu CVČ Pekníkova 2 
      - odhadovaná škoda: 2500,- Eur 
      - vybavuje: oddelenie technického zabezpečenia budov 
      - prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní 
10. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci vytvorenia neoprávnenej skládky odpadu na  
      Vietnamskej ul. č. 23 v objekte bývalej ZŠ - v pavilóne telocvične a pred jej vchodom (asi 4  
      veľkokapacitné kontajnery odpadu)  - odhadovaná škoda: 100,- Eur 
                  - vybavuje: oddelenie technického zabezpečenia budov 
                  - prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní 
11. Oznámenie na páchateľa Ing. Dušana Kobela vo veci poškodenia majetku mesta - nasprejovanie  
      nápisu na Nový most  - výška škody: 68,- Eur 
                               - vybavuje: oddelenie cestného hospodárstva 
                               - trestné stíhanie ukončené uložením trestu odňatia slobody v trvaní 2  
                                            (dvoch) mesiacov s podmienečným odkladom na 1 (jeden) rok a povinnosť  
                                            nahradiť poškodenému hlavnému mestu škodu 68,- Eur  
12. Oznámenie na páchateľov Róbert O. a František V. vo veci krádeže roštov v podchode Bajkalská  
      ul. - Mlynské Nivy  - výška škody: 230,04 Eur 
              - vybavuje: oddelenie cestného hospodárstva 
              - prebieha priestupkové konanie 
13. Oznámenia na neznámych páchateľov vo veciach krádeže 4 ks imobilizérov      
                                    - celková vzniknutá škoda: 599,99  Eur   
                                    - vybavuje: mestská polícia 
                                    - páchatelia v 3 prípadoch nezistení, v 1 prípade prebieha vyšetrovanie orgánov  
                                      činných v trestnom konaní 
14. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia imobilizéra  

          - vzniknutá škoda: 138,-  Eur   
                                   - vybavuje: mestská polícia 
                                   - páchateľ nezistený, prípad bol uložený záznamom 
15.Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia imobilizéra  
                                  - vzniknutá škoda: 84,60  Eur   
                                  - vybavuje: mestská polícia 
                                  - v štádiu riešenia na OOPZ Vrakuňa 
16. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia optického kábla  
                                  - vzniknutá škoda: 500,-  Eur   
                                  - vybavuje: mestská polícia 
                                  - páchateľ nezistený, trestné stíhanie prerušené 
  
17. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia optického kábla 
                                  - vzniknutá škoda: 2000,- Eur 
                                  - vybavuje: mestská polícia 
                         - páchateľ nezistený, trestné stíhanie prerušené 
18. Oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia dverí na motorovom vozidle  

         - vzniknutá škoda: 706,50 Eur   
         - vybavuje:  mestská polícia 
         - prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní 
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19. Oznámenia na neznámych páchateľov vo veci poškodenia majetku mestskej polície - prerezanie  
       pneumatík na 3 motorových vozidlách  
                                  - celková vzniknutá škoda: 475,65 Eur 
                                  - vybavuje: mestská polícia 
                                  - prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní  
 
 
A/2 - 2 
 
Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
 
 
Rôzne - Nájmy pozemkov, bytových a nebytových pries torov 
Číslo uznesenia: 383/2000 zo d ňa 14. 9. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 
žiada 

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

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

 
Uznesením MsZ č. 223/2003 časť B bod 2 bola schválená zmena kontrolného termínu: 

T: trvale 
TK:1x ročne 
k 1. 1. za celý predch. rok 
(febr. zas. MsZ) 

 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytových a nebytových 
priestorov bola predložená na rokovanie mestskej rady dňa 16. 2. 2012 a na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 1. 3. 2012 ako informačný materiál pod písm. f/. 
 
 
A/2 - 3 
 
Nosite ľ uznesenia:  riaditelia organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora 
 
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavske j mestskej karty 
Číslo uznesenia: 1029/2010 časť C bod 1 zo d ňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
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riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Spolupracovať pri marketingových aktivitách 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. 
Magistrát hlavného mesta SR aktívne spolupracuje s organizáciami v pôsobnosti slovenskej 
metropoly pri realizácii komunikačných kampaní podporujú projekt Bratislavskej mestskej karty. V 
sledovanom období bola karta prezentovaná počas projektu Vianoce v meste a taktiež pri 
príležitosti ročného fungovania projektu. Intenzívne boli komunikované zľavy vo verejnej 
hromadnej doprave a pri návšteve ZOO, alebo krytej plavárne či zimného štadióna. 
 
 
A/2 – 4 
 
Nosite ľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
 
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 
Číslo uznesenia: 21/2011 časť D bod 2 zo d ňa 3. 3. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 
   kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a  prenájmom  majetku  hlavného  mesta   
  SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: každé zasadnutie MsZ 

 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva k predloženým materiálom na predaj 
alebo nájom pozemkov prílohu materiálu tvorí kúpna alebo nájomná zmluva. 
 
 
A/2 - 5 
 
Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   JUDr. Dušana Višňovská, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
 
Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia 
Číslo uznesenia: 166/2011 časť E bod 4 zo d ňa 30. 6. 2011 
 
 
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 
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   zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom pravidelne na 
  jeho ďalších zasadnutiach. 
 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len "mestské zastupiteľstvo") dňa 2. februára 2012 predložil materiál 
"Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova 
ul. 1, Bratislava". 
Uvedenú informáciu mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 446/2012, ktorým 
súčasne 
"poverilo primátora hlavného mesta rokovať s vládou Slovenskej republiky o možnosti získania 
pozemkov štátu nachádzajúcich sa pod budovami Výskumného ústavu vodného hospodárstva do 
vlastníctva hlavného mesta a náhradnom umiestnení tohto výskumného ústavu, pričom uznesenie 
mestského zastupiteľstva č. 166/2011 z 30. júna 2011 je týmto nedotknuté; 
"požiadalo primátora hlavného mesta, aby v termíne do 1. marca 2012 a ďalej štvrťročne zverejnil 
zápisy z rokovaní magistrátu s so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., a vládou Slovenskej 
republiky. 
 
 
A/2 - 6 
 
Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 
 
Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej  dopravy v Bratislave (NS MHD) a v 
jej regióne 
Číslo uznesenia: 305/2011 časť C bod 2 zo d ňa 20. 10. 2011 
 
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 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 projektu NS MHD Šafárikovo nám. - Bosáková sa 
predkladá na každé zasadnutie MsZ. 
Naposledy materiál bol predložený na zasadnutí MsZ dňa 2. 2. 2012, kedy bol preradený 
z informačných materiálov medzi riadne materiály a bolo k nemu prijaté uznesenie MsZ 
č. 444/2012. 
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B – pred ĺženie termínov plnenia uznesení mestského zastupite ľstva hlavného  
       mesta SR Bratislavy 
 
 
B/1 
 
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 2 zo d ňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Zabezpečiť uloženie Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
   zmeny a doplnky 02 v  zmysle  ustanovení  §  28  zákona  č. 50/1976 Zb.  o  územnom 
   plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

T: 28. 2. 2012 
. 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia na 30. 4. 2012. 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 boli poskytnuté mestským 
častiam, stavebným úradom a Krajskému stavebnému úradu v Bratislave na CD nosiči a výtlačky 
v rozsahu textovej časti a výkresov 2.1. a 2.2. Uloženie kompletného materiálu je v plnení, nakoľko 
je toho času zabezpečovaný výber dodávateľa výtlačkov grafickej časti formou verejného 
obstarávania. 
Vzhľadom na uvedené požadujeme predĺženie termínu na 30. 4. 2012. 
 
 
B/2 
 
Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Michaela Potočárová, vedúca oddelenia cestovného ruchu  
                                    a destinačného manažmentu 
 
 
Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenske j republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
Číslo uznesenia: 409/2011 časť C bod 7 zo d ňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
7. Zabezpečiť delimitáciu činností turistických  informačných  centier  BKIS  do  oblastnej 
   organizácie  cestovného  ruchu  hlavného  mesta  SR   Bratislavy   vrátane   priestorov,  
   materiálno – technického zabezpečenia, personálu a transferu finančných prostriedkov 
   z rozpočtu BKIS na alikvotnú časť roku 2012. 
 

T: 29. 2. 2012 
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Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31. 5. 2012. 
Dňom 1. 3. 2012 prebieha delimitácia. BKIS odovzdáva hlavnému mestu SR Bratislava priestory 
a hlavné mesto Bratislava pripravuje odovzdanie priestorov do užívania novej organizácie. Z tohto 
dôvodu prevod priestorov do užívania tejto organizácie sa posúva a je potrebné predĺžiť termín 
plnenia uznesenia do 31. 5. 2012. Zamestnanci prechádzajú prechodom práv a povinností do 
organizácie v plánovanom termíne a to k 1. 3. 2012. Podnikateľskú činnosť je potrebné delimitovať 
s neskorším dátumom, nakoľko Bratislavská organizácia cestovného ruchu ešte nezískala k 1. 3. 
2012 živnostenské oprávnenie na podnikanie. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy v rámci bodu „Rôzne“ bolo prijaté mestským zastupiteľstvom uznesenie 
č. 501/2012, ktorým bol poverený pán primátor hlavného mesta Bratislavy zabezpečiť 
prostredníctvom BKIS pre BTB komerčné činnosti v cestovnom ruchu na dobu 1. 3. - 31. 5. 2012 
na základe vzájomnej zmluvy. 
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Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 29. 02. 2012 

 Kód uzn.: 1.9.8    
 1.9.5 

 

Uznesenie č. 461/2012 
     zo dňa 15. 03. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť: 
 
1. zobrať na vedomie 

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

- 409/2011 časť C bod 4 zo dňa 15. 12. 2011 

- 409/2011 časť C bod 8 zo dňa 15. 12. 2011 

- 441/2012 časť B bod 1 zo dňa 02. 02. 2012 

- 445/2012 časť B zo dňa 02. 02. 2012 

- 448/2012 časť B zo dňa 02. 02. 2012 
 

1.2 Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

 -   778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 

 -   383/2000 zo dňa 14. 09. 2000 

 -   1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 01. 07. 2010 

 -   21/2011 časť D bod 2 zo dňa 03. 03. 2011 

 -   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 06. 2011 

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

2. schváliť 
 
Predĺženie termínu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
___________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
 
primátor   400/2011      T: 28. 02. 2012          30. 04. 2012 
    časť D bod 2                             
                                                zo dňa 15. 12. 2011 
___________________________________________________________________________ 
 
primátor                                  409/2011                     T: 29. 02. 2012    31. 05. 2012  
             časť C bod 7 
                                               zo dňa  15. 12. 2011    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 


