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                      kód uzn. - 1.9.8    
 1.9.5 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 
odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavnému mesta SR Bratislavy 

 
1. zobrať na vedomie 

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

       - 512/2012 časť B zo dňa 29. 3. 2012        
       - 516/2012 časť B zo dňa 29. 3. 2012 
       
1. 2 Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

       -  293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996  
       -  661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
       -  260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 
       -  706/2009 časť C bod 2 zo dňa 28. 5. 2009 
       -    21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
       -  305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 

          
2. schváliť: 
 
2. 1 Predĺženie termínu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
______________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
 
primátor   367/2011        2. 2. 2012  30. 6. 2012 
    časť C 
    zo dňa 24. 11. 2011 
______________________________________________________________________________ 
 
primátor                                 400/2011      28. 2 . 2012             30. 5 . 2012 
                                              časť D bod 2 
                                              zo dňa 15. 12. 2011 
 
 
primátor   455/2011      31. 5. 2012  26. 9. 2012 
    časť B                        
                                              zo dňa 2. 2. 2012 
 
 
2. 2 Zmenu kontrolného termínu plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva: 
______________________________________________________________________________ 
nositeľ       číslo uznesenia       pôvodný                  nový termín 
uznesenia      zo dňa   termín                                        plnenia 
 
riaditelia organizácií    1029/2010             T: trvale                            T: trvale 
zriadených mestským    časť C bod 1 TK: 1.2., 30. 4., 31. 7., 31. 10,   TK: 28. 2. 
zastupiteľstvom    zo dňa 1. 7. 2010     Kontrola 4 x ročne                     Kontrola 1 x ročne 
______________________________________________________________________________ 
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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. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka 
 
Dodatok č. 2 k Návrhu realizácie Nosného systému mestskej hr omadnej dopravy 
v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 
Číslo uznesenia: 512/2012 časť B zo dňa  29. 3. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby poveril hlavnú architektku v spolupráci s odborníkmi z radov architektov vypracovať 
architektonické riešenie tých častí Starého mosta, ktoré tvoria verejný priestor. 

 
                     T: 26. 04. 2012 

 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2012 bolo prezentované plnenie uznesenie 
č. 512/2012 zo dňa 29. 3. 2012 diskusiou k bodu č. 10 Informácia o stave príprav Nosného 
systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne. Hlavná architektka prezentovala stav prác na 
architektonickom dotvorení verejných priestorov v rámci rekonštrukcie Starého mostu. Návrh 
riešenia v rozpracovanom štádiu (bez oponentúry Ing. Maťačíkom) bol prezentovaný na 
poslaneckých kluboch. Hlavná architektka informovala, že do tohto dňa neboli požiadavky 
architektonického návrhu v projekte zohľadnené a naďalej sa bude na dotváraní verejných 
priestorov pracovať. Výsledkom diskusie z dôrazom na časový tlak financovania projektu z EU 
fondov bolo prijatie uznesenia č. 550/2012 zo dňa 26. 4. 2012, ktorým mestské zastupiteľstvo 
súhlasí s pokračovaním projektových prác podľa variantu II. s tým, že mobiliár Starého mosta 
(svetlá, lavičky, zábradlie, podlahy) bude objednaný hlavným mestom SR Bratislavou po posúdení 
alternatív mobiliáru pripravených projektantom v spolupráci s hlavnou architektkou. 
 
 
A/2 
 
Nosite ľ uznesenia :  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   RNDr. Viera Karovičová, vedúca sociálneho oddelenia 
 
Návrh na čerpanie finan čných prostriedkov na základe uverejnenej verejnej v ýzvy na 
poskytnutie ú čelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov,  iniciatív a aktivít v 
oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 20 12 (resocializa čné stredisko RETEST) 
Číslo uznesenia: 516/2012  časť B zo dňa  29. 3. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vystaviť záväzný doklad pre prijímateľa účelovej dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky o 
zachovaní využitia stavby na ďalších desať rokov pre resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 
11, Bratislava, od zrekonštruovania stavby, ako jednu z podmienok podania žiadosti o účelovú 
dotáciu. 

T: 30. 3. 2012 
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Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Záväzný doklad pre prijímateľa účelovej dotácie z ÚV SR o zachovaní využitia stavby na ďalších 
desať rokov pre resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, Bratislava, bol schválený 
v mestskom zastupiteľstve dňa 29. 3. 2012 a zároveň podpísaný primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 29. 3. 2012. Na Úrad vlády SR bol osobne doručený dňa 30. 3. 2012. 
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B - priebežne plnené uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR  
       Bratislavy 
 
 

B/1 

Nosite ľ uznesenia:   riaditeľka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností a oddelenia  
                                   nájmov nehnuteľností 
 
Informácia o vykonanej inventarizácii nehnute ľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy- 
pozemkov   evidovaných   na   listoch  vlastníctva   v  katastri  nehnute ľností  a  stavebných 
objektov k 31. 12. 1995 
Číslo uznesenia: 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o prírastkoch a 
úbytkoch v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
       TK: 30.  6. 

       31. 12. 
 
Uznesením MsZ č. 223/2003 časťou B bodom 2  bola  schválená  zmena  kontrolného  termínu 
plnenia uznesenia:         

T: trvale 
TK: 1x ročne k 30. 4. 

                   (bežného roka) 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál "Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011" bol predložený na rokovanie OPP 
dňa 10. 4. 2012, mestskej rady dňa 12. 4. 2012 a mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2012, ako 
informačný materiál. 
 
 
B/2 

Nosite ľ uznesenia:   riaditeľka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností a oddelenia  
                                   nájmov nehnuteľností 
 
Návrh na termínovanie uznesení o predajoch a dlhodo bých nájmoch majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Číslo uznesenia: 661/1997 bod 4 zo d ňa 18. 12. 1997 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

ukladá 
 
riaditeľke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Pri predkladaní návrhov na predaj alebo dlhodobý nájom nehnuteľností vo vlastníctve hlavného     
   mesta SR Bratislavy uvádzať  vždy lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner  povinný podpísať, 
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 s hlavným mestom SR  Bratislavou  zmluvu  pod  sankciou straty platnosti  uznesenia  Mestského   
 zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ak zmluva v stanovenej lehote vybraným zmluvným  
 partnerom nebude podpísaná. 

T: trvalý 
TK: 1x ročne k 30. 4. 

 
Uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 2 bola schválená zmena textu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 661/1997 v bode 4 zo dňa 18. 12. 1997, takto: 
Vypúšťa sa slovo „dlhodobý“. 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Vo všetkých prijatých uzneseniach týkajúcich sa predaja alebo nájmu nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy sa uvádzajú lehoty na podpísanie zmluvy pod sankciou straty 
platnosti uznesenia, ak zmluva nebude podpísaná v stanovenej lehote vybraným zmluvným 
partnerom. 
 
 
B/3 
 
Nosite ľ uznesenia:   komisia pre školstvo a vzdelávanie mestského zastupiteľstva 
Plnite ľ úlohy:            Ing. Peter Lenč, predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport  
                                   mestského zastupiteľstva 
 
Návrh systému delegovania zástupcov Mestského zastu pite ľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy do orgánov školskej samosprávy 
Číslo uznesenia: 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
komisii pre mládež, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
kandidátov na zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch 
školskej samosprávy. 

T: trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10. 

 
Uznesením MsZ č. 38/2007 časťou B bola schválená zmena a doplnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 260/2000 zo dňa 16. 3. 2000 takto: 
Text: 

C. ukladá 
 

komisii pre mládež, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
kandidátov na zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch 
školskej samosprávy. 

T: trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10. 

sa nahrádza textom: 
 

C. ukladá 
 

komisii pre školstvo a vzdelávanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
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kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej samosprávy, pričom 
jeden kandidát môže byť delegovaný maximálne do troch školských rád. 

 
T: trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10. 

 
Plnenie: 

Uznesenie sa plní priebežne. 
Posledné zmeny v obsadenosti rád základných umeleckých škôl a rád centier voľného času v 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy boli realizované dňa 26. 5. 2011 
schválením uznesenia mestského zastupiteľstva č. 121/2011. Nakoľko v období od 17. 5. 2012 do 
6. 7. 2012 uplynie funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy v 12 radách základných 
umeleckých škôl a centier voľného času, dňa 28. 6. 2012 bude predložený materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva s návrhmi na obsadenie miest v týchto radách pre nové funkčné 
obdobie. Predloženiu materiálu do mestského zastupiteľstva bude predchádzať jeho predloženie 
v mestskej rade dňa 14. 6. 2012 a v operatívnej porade primátora dňa  4. 6. 2012. 
 
 
B/4 
 
Nosite ľ uznesenia:   riaditeľka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  Ing. Dana Zálešáková, poverená vedením mestskej organizácie Generálny  
                                   investor Bratislavy 
 
Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2008 
Číslo uznesenia: 706/2009 časť C bod 2 zo d ňa 28. 5. 2009 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

C. ukladá 
 
riaditeľke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Zabezpečiť zaradenie majetku do používania, ktorý bol skolaudovaný do 31. 12. 2008, posúdiť  
   využiteľnosť nezaradeného majetku v budúcom období a navrhnúť riešenie  nakladania s takto  
   nezaradeným majetkom. 

T: 30. 9. 2011 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
GIB eviduje na účte 042-obstarávanie dlhodobého majetku stavby v celkovej hodnote 70 182 
531,50 Eur. Z toho 66 405 913,05 Eur obstarané investície pred rokom 1991 (VHMB).GIB 
priebežne protokolárne odovzdáva na jednotlivé oddelenia magistrátu dokončené a skolaudované 
stavby na zaradenie do majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
B/5 
 
Nosite ľ uznesenia:   riaditeľka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností a oddelenia  
                                   nájmov nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminov aných uznesení mestského 
zastupite ľstva z predchádzajúcich volebných období 
Číslo uznesenia: 21/2011 časť D bod 2 zo d ňa 3. 3. 2011 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
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 rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva k predloženým materiálom na predaj 
alebo nájom pozemkov prílohu materiálu tvorí vždy kúpna alebo nájomná zmluva. 
 
 
B/6 
 
Nosite ľ uznesenia:   primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ uznesenia: 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. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2012 bol ako riadny materiál zaradený do 
programu pod názvom "Informácia o stave priprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) 
a v jej regióne". Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 444/2012 bude materiál 
naďalej predkladaný ako riadny materiál na každé nasledujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 
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C - návrh na pred ĺženie termínov plnenia uznesení Mestského zastupite ľstva  
      hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
C/1 
 
Nosite ľ uznesenia:   primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností a oddelenia  
                                   nájmov nehnuteľností 
 
Petícia proti výstavbe na Krá ľovej hore 
Číslo uznesenia: 367/2011 časť C bod 1 zo d ňa 24. 11. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
1. Predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 2. 2. 2012 
   návrh na zámenu pozemkov v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia. 

 
T: 2. 2. 2012 

 
Uznesením č. 543/2012 B zmena termínu plnenia uznesenia na 30. 4. 2012. 
 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Materiál pod názvom: 
"Návrh na odňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Trnávka, 
spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, a návrh na schválenie nájmu pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Devín, od spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave", bol predložený 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2012, kde bol stiahnutý z rokovania, opätovne 
bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 6. 2012. Na základe tejto 
skutočnosti žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 6. 2012. 
 
 
C/2 
 
Nosite ľ uznesenia:   primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľky 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 



 10

. 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
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. 
Prostredníctvom verejnej súťaže bol uskutočnený výber dodávateľa výtlačkov grafickej časti 
formou verejného obstarávania. Prebiehajú administratívne úkony a technická príprava tlače. 
Vzhľadom na uvedené požadujeme predĺženie termínu na 30. 5. 2012. 
 
 
C/3 
 
Nosite ľ uznesenia :  riaditeľka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   RNDr. Viera Karovičová, vedúca sociálneho oddelenia 
 
 
Upozornenie Krajskej prokuratúry Bratislava podnet na preskúmanie zákonnosti všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/1997, ktoré bolo zmenené a doplnené všeobecne z áväzným 
nariadením č. 3/2005 
Číslo uznesenia: 455/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa odstráni protiprávny stav. 

 
T: 31. 5. 2012 

 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 12. 4. 2012, kde nezískal potrebný počet hlasov na 
prijatie uznesenia. Po preštudovaní zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb v znení neskorších 
predpisov a platného VZN č. 2/1997, ktoré bolo doplnené VZN č. 3/2005, spracovateľ pristúpil k 
vypracovaniu nového VZN - komplexného VZN (nie k čiastkovej novelizácii). Nakoľko podľa 
Pravidiel pre prípravu schvaľovania a vyhlasovania VZN je potrebné návrh nariadenia zaslať na 
pripomienkové konanie mestským častiam, žiadam o predĺženie termínu na predloženie nariadenia 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 9. 2012. 
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D – návrh  na  zmenu  kontrolného  termínu  plnenia   uznesenia  Mestského  
      zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Nosite ľ uznesenia:   riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta  
                                   SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  Ing.  PhDr. Ľubomír Andrássy, hovorca primátora hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
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 

 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Spolupracovať pri marketingových aktivitách projektu BMK v zmysle pokynov Magistrátu 
    hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK. 

T: trvale 
TK: 1.2., 30. 4., 31. 7., 31. 10. 
Kontrola 4 x ročne 

 
Plnenie: 

Návrh na zmenu kontrolného termínu plnenia uznesenia.  
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. V sledovanom 
období bola organizovaná špeciálna kampaň podporujúca BMK počas projektu Bratislava pre 
všetkých 2012. 
Na základe skúseností navrhujeme, aby sledovanie to hto uznesenia bolo zmenené na raz 
ročne, k 28. februáru.  V tomto termíne je totiž možné zosumarizovať všetky relevantné 
komunikačné, marketingové aktivity spojené s projektom BMK. 
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Uznesenie č. 553/2012 
     zo dňa 16. 05. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

1. zobrať na vedomie 

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

- 512/2012 časť B zo dňa 29. 03. 2012 
- 516/2012 časť B zo dňa 29. 03. 2012 

1. 2 Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

- 293/1996 časť B zo dňa 25. 04. 1996 

- 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 

- 706/2009 časť C bod 2 zo dňa 28. 05. 2009 

- 260/2000 časť C zo dňa 16. 03. 2000 

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

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

 

2. schváliť: 
2. 1 Predĺženie termínu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
 
nositeľ   číslo uznesenia   pôvodný   nový termín 
uznesenia       termín  plnenia plnenia 
___________________________________________________________________________ 
primátor   367/2011    02. 02. 2012   30. 06. 2012 
   časť C 
   zo dňa 24. 11. 2011 
___________________________________________________________________________ 
primátor   400/2011    28. 02 . 2012   30. 05. 2012 
   časť D bod 2 
   zo dňa 15. 12. 2011 
___________________________________________________________________________ 
primátor   455/2012    31. 05. 2012   26. 09. 2012 
   časť B 
   zo dňa 02. 02. 2012 
 
 

2. 2 Zmenu kontrolného termínu plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva: 
___________________________________________________________________________ 
nositeľ     číslo uznesenia  pôvodný    nový termín 
uznesenia      zo dňa   termín     plnenia 
___________________________________________________________________________ 
riaditelia organizácií    1029/2010   T: trvale     T: trvale 
zriadených mestským   časť C bod 1  TK: 1.2., 30.4., 31. 7., 31. 10  TK: 28.2. 
zastupiteľstvom   zo dňa 1.7.2010 Kontrola 4 x ročne    Kontrola 1 x ročne 
___________________________________________________________________________ 
 


