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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.: 

       - 400/2011 časť D bod 2 zo dňa 15. 12. 2011  
       - 502/2012 časť B zo dňa 1. 3. 2012  
       - 583/2012 zo dňa 26. 4. 2012      
       - 584/2012 zo dňa 26. 4. 2012 
       
2.    Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

       -    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 
 
riaditeľka magistrátu  496/2008      KT: 31. 12. 2008 KT: 30. 6. 2013 
              časť C bod 2. 1 
    zo dňa 25. 9. 2008 
 
primátor   408/2011      31. 3. 2012  27. 9. 2012 
    časť B  
    zo dňa 15. 12. 2011 
 
primátor   409/2011      29. 2. 2012  31. 7. 2012 
    časť C bod 7 
    zo dňa 15. 12. 2011 
 
riaditeľka magistrátu,  513/2012      30. 6. 2012  30. 9. 2012 
Ing. Dana Zálešáková           časť B 
poverená vedením GIB-u      zo dňa 29. 3. 2012 
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primátor    514/2012       30. 6. 2012  30. 10. 2012 
                         zo dňa 29. 3. 2012  
 
riaditeľka magistrátu  556/2012       17. 5. 2012  27. 9 2012  
hlavná architektka                 časť B body 1 a 2      14. 6. 2012 
    zo dňa 26. 4. 2012 

 
 

 
C. zrušuje 

 
nositeľ      číslo uznesenia          pôvodný   
uznesenia     zo dňa       termín              
 
 
riaditeľka magistrátu                593/2012   28. 6. 2012  
      časť B 
                zo dňa 31. 5. 2012 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - splnené uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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A/1 

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 
 

B. 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: 

Uznesenie je splnené. 
V termíne do 28. 2. 2012 bol Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02, 
poskytnutý 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. V súčasnosti prebieha 
tlač a adjustácia. 
V termíne do 30. 5. 2012 bol Územný plán hlavného mesta SR 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 uložený. 
 
 

A/2 

Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
 
Rôzne 
Číslo uznesenia: 502/2012 časť B zo dňa 1. 3. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy: 
1. O tom, kto a prečo vložil do podmienok verejného obstarávania postreku proti komárom  
    podmienku, že uchádzači musia predložiť certifikát o zavedení  systému manažérstva  
   informačnej bezpečnosti. 
2. Ktorí poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa zúčastnili vyšetrenia  
   podozrenia z manipulácie pri verejnom obstarávaní 
     postreku proti komárom podľa časti B. bodu 1. uznesenia Mestského  zastupiteľstva hlavného  
    mesta SR Bratislavy č. 441/2012 zo dňa 02. 02. 2012. 
3. Kto boli členovia výberovej komisie pri tomto verejnom obstarávaní. 
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T: 3. 5. 2012 
 

Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 502/2012 z 01.03.2012 konštatovalo, že uznesenie 
mestského zastupiteľstva č. 441/2012 z 02.02.2012 nebolo bezo zvyšku splnené a v tejto súvislosti  
požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby poslancov mestského zastupiteľstva 
informoval 
1. O tom, kto a prečo vložil do podmienok verejného obstarávania postreku proti komárom 

podmienku, že uchádzači musia predložiť certifikát o zavedení systému manažérstva 
informačnej bezpečnosti. 

2. Ktorí poslanci mestského zastupiteľstva sa zúčastnili vyšetrenia podozrenia z manipulácie pri 
verejnom obstarávaní postreku proti komárom podľa časti B. bodu 1. uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 441/2012 z 02. 02. 2012. 

3. Kto boli členovia výberovej komisie pri tomto verejnom obstarávaní. 
Na základe tohto uznesenia mestského zastupiteľstva boli poslancom poskytnuté nasledujúce 

informácie: 

K bodu 1. 
Na otázku, kto a prečo vložil do podmienok verejného obstarávania postreku proti komárom 

podmienku, že uchádzači musia predložiť certifikát o zavedení systému manažérstva informačnej 
bezpečnosti boli poslanci informovaní, že súťažné podklady týkajúce sa predmetnej zákazky - 
„Služby dezinsekcie" boli spracované Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 
„magistrát hlavného mesta“). 
        Podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení  s čl. 15 ods. 2 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, na čele magistrátu hlavného mesta je riaditeľ, ktorý okrem 
iného riadi magistrát hlavného mesta a organizuje jeho prácu. Vychádzajúc z tejto právnej úpravy 
sa dospelo k záveru, že poslanci sa môžu so svojimi prípadnými otázkami týkajúcimi sa 
predmetnej zákazky priamo obracať na riaditeľa magistrátu hlavného mesta, ktorý jednoznačne 
zodpovedá za jeho činnosť.    

K bodu 2. 
Z vyšetrovania podozrenia z manipulácie pri verejnom obstarávaní postreku proti komárom 

podľa časti B. bodu 1 uznesenia mestského zastupiteľstva č. 441/2012 z 02.02.2012 bola 
spracovaná písomná správa o výsledku kontroly dodržiavania pravidiel a postupov verejného 
obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) pri 
zadávaní zákazky na dodanie postreku proti komárom, ktorá bola elektronickou poštou zaslaná 
poslancom mestského zastupiteľstva. Obsah tejto správy bol následne prerokovaný s niektorými 
poslancami mestského zastupiteľstva - Ing. Jarmila Tvrdá, Marian Greksa, Ing. Martin Borguľa a 
JUDr. Ivo Nesrovnal. Poslanci mestského zastupiteľstva, Ing. Jarmila Tvrdá, Marian Greksa a Ing. 
Martin Borguľa, nemali žiadne pripomienky a ani ďalšie návrhy na doplnenie tejto správy. 
Pripomienky a otázky poslanca JUDr. Iva Nesrovnala sa vyriešili na spoločnom stretnutí s JUDr. 
Dušanou Višňovskou, riaditeľkou magistrátu hlavného mesta. 

K bodu 3. 
V súlade so znením ustanovenia § 22 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní boli poslanci 

informovaní, že členmi výberovej komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky na „Služby dezinsekcie" 
boli: 
• PhDr. Jana Gallová, oddelenie životného prostredia magistrátu hlavného mesta 

predseda komisie  
• Ing. Stanislav Tokoš, oddelenie územného plánovania magistrátu hlavného mesta   
      člen komisie 
• JUDr. Zuzana Reguli, oddelenie životného prostredia magistrátu hlavného mesta  

člen komisie 
• Ing. Anna Krištínová, oddelenie životného prostredia magistrátu hlavného mesta   

člen komisie  bez práva hodnotenia 
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V tejto súvislosti sa uviedlo, že uvedených členov výberovej komisie na vyhodnotenie ponúk na  
„Služby dezinsekcie" schválil primátor ako štatutárny zástupca verejného obstarávateľa v súlade s 
ustanovením § 40 zákona  o verejnom obstarávaní. 
 
 

A/3 

Nosite ľ uznesenia :  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:  Ing. Dana Zálešáková, poverená vedením GIB-u,             
                                    Ing. Anna Voštinárová, poverená vedením finančného oddelenia  
 
Rôzne 
Číslo uznesenia: 583/2012 zo d ňa 26. 4. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1.   Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom príspevkovej organizácie GIB nechalo spracovať  
      investičný zámer rekonštrukcie objektu na Radlinského 53, buď ako investíciu hlavného mesta  
     SR Bratislavy v minimalistickom variante, prípadne rozdelenú na dve etapy, a ako PPP projekt  
     s možnosťou dlhodobého prenájmu podkrovia, resp. nadstavby budovy o jedno podlažie. 
2.  Vyčlenil   čiastku  1 000,00  Eur  pre  príspevkovú  organizáciu  GIB  zo  sumy  30 000,00  Eur,  
     schválenej na rekonštrukciu objektu na Radlinského 53. 

 
T: 31. 5. 2012 

 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
1. 
 Posúdenie investičného zámeru Rekonštrukcie objektu na Radlinského 53 v Bratislave a 
územnoplánovaciu informáciu hlavného mesta SR Bratislavy na pozemky par. č. 7969/1 a 7969/2 
k. ú. Staré Mesto na ktorých je situovaný objekt na Radlinského 53 zabezpečil Generálny investor 
Bratislavy. 
  Objekt na Radlinského 53, súpisné číslo 2786, a dvor prislúchajúci k objektu sa 
nachádza na pozemkoch par. č. 7969/1 a 7969/2 k. ú. Staré Mesto zapísané na liste vlastníctva 
pod č. 1656 a 1656 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Územný plán hlavného mesta 
SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú 
pozemky parc. č. 7969/1 a 7969/2 funkčné využitie územia: občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, číslo funkcie 201, rozvojové územie, regulačný kód J. Investičný zámer 
rekonštrukcie objektu je vykonať stavebné úpravy umožňujúce prevádzku Základnej umeleckej 
školy. 
 
Stavebno-technický popis objektu: 

Objekt je riešený s dvoma nadzemnými a jedným vyvýšeným  podzemným podlažím so 
sedlovou strechou. Obvodové a nosné steny sú murované z tehál. Strop je železobetónový s 
rovným podhľadom. Strecha je sedlová s dreveným väznicovým krovom pokrytá plechovou 
krytinou. Fasáda je omietnutá. Prístup do objektu je z ulice Radlinského z čelnej strany priamo z 
chodníka.  

 
Popis existujúceho technického stavu objektu a jeho častí.    

   
      Po obhliadke technického stavu predmetného objektu je možné konštatovať, že tento 
vykazuje znaky prirodzeného opotrebenia, zanedbanej údržby a priebežného vandalizmu. 
Znateľné sú však aj vykonané priebežné dielčie rekonštrukcie a opravy.    
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Prehľad predpokladaných stavebných úprav objektu a jeho častí.     
   
Dispozičné riešenie :  bez zásadných zmien    
Krov a rytina:   bez úpravy     
Izolácie proti vode:  obnova izolácie podláh a stien I. PP  náterovou  izoláciou  proti  vode
     
Podlahové konštrukcie: zriadenie   nových   keramických   dlažieb   v  priestoroch  sociálnych 
    zariadení, povlakových  krytín  v  učebniach  a  textilných  podlahovín 
    v kancelárskych priestoroch s príslušnými podkladnými konštrukciami
  
Povrchová úprava stien a stropov:      
    otlčenie a znovuzriadenie omietok v celom rozsahu,  oprava  omietok 
    stropov v  rozsahu  do  10 %  plochy,  odstránenie  a  znovuzriadenie 

   obkladov  stien  v  sociálnych  zariadeniach,  maľby v celom  rozsahu   
                                   plôch vnútorných omietok    

Vnútorné výplne otvorov: výmena všetkých výplní vnútorných otvorov a deliacich stien vrátane 
               oceľových zárubní   
Vonkajšie výplne otvorov: výmena všetkých výplní otvorov za plastové (s použitím trojskla) 
  
Fasáda:   zjednotenie fasády novým farebným náterom resp. stierkou 
     
Elektroinštalácia:  demontáž a zriadenie nových vnútorných rozvodov v celom rozsahu
     
Zdravotechnika:  demontáž rozvodov a  zariaďovacích predmetov  a  znovuzriadenie v 
               celom rozsahu   
Ústredné kúrenie:  demontáž  zvyšku  rozvodov,  zriadenie  novej  kotolne,  rozvodov  a 
               vykurovacích telies   
 
 
Nádvorie a oplotenie:  repasovanie prvkov oplotenia, likvidácia  herných  prvkov  a  celková 
               revitalizácia zelene a plôch nádvoria  
 
Prípojky:   prípadné požadované úpravy prípojok (iba vo finančnom vyjadrení)
     
 
        Predpokladané  rozpočtové náklady rekonštrukcie objektu vrátane DPH sú 195 718,00 Eur.  
 
 V rámci naplnenia druhej možnosti uznesenia  - rekonštrukcia objektu ako PPP projekt so 
zámerom dlhodobého prenájmu podkrovia, uskutočnil Generálny investor Bratislavy predbežné 
rokovanie so súkromným investorom. Investor ponúka mestu spoluprácu formou PPP projektu, kde 
by existujúcu budovu nadstavil minimálne o jedno nadzemné podlažie a spolufinancoval by 
predmetnú rekonštrukciu. 
 
2.  
 Predbežne na spracovanie investičného zámeru rekonštrukcie objektu na Radlinského 53 
boli vyčlenené finančné prostriedky 1 000,00 Eur pre príspevkovú organizáciu GIB. 
 
 
A/4 
 
Nosite ľ uznesenia :  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   Ing.  Peter Michalička, vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
                                  
Rôzne 
Číslo uznesenia: 584/2012 zo d ňa  26. 4. 2012 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Na najbližšie májové  rokovanie  Mestskej  rady  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 17. 05. 2012 a  
    následne na májové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 31. 05.  
   2012 pripravil aktuálnu správu  o  výsledkoch  práce  komisie  na  zefektívnenie  výberu  dane  z  
   nehnuteľnosti  s  prihliadnutím na úlohy, ktoré  mali byť spracované v termíne do  15. 03. 2012 s  
  doplnením: 

1.1 Informáciu o príprave všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy k  
     zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
1.2 Nákladov na prevádzku a mzdy vynaložené na pracovníkov DzN na oddelení miestnych  
       daní a poplatkov. 
1.3 Počtu pracovníkov a ich zadelenia na jednotlivé mestské časti a katastrálne územia. 
1.4 Aktuálnym zistením sumy neuhradenej DzN za roky 2009, 2010 samostatne a napĺňanie  
     DzN v roku 2011. 
1.5 Informáciu o softvéri, na ktorom sa evidencia DzN vedie s ohľadom na počet  daňových  
      subjektov fyzických osôb a právnických osôb, aj na počet zdaňovaných nehnuteľností v  
      jednotlivých mestských častiach a katastrálnych územiach a o možnosť  aplikovať tento  
     softvér na jednotlivých mestských častiach v pasívnom režime. 

2. Zaradiť  na  májové  rokovanie  Mestskej  rady  hlavného  mesta  SR  Bratislavy a Mestského  
    zastupiteľstva hlavného mesta  SR  Bratislavy bod: Správa  o  výsledkoch  práce  komisie  na  
    zefektívnenie výberu dane z nehnuteľnosti ako riadny bod rokovania. 
 

                                       T: MsR 17. 5. 2012 
                                                                                                                     MsZ  31. 5. 2012 

 

Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
K zadaniam bodov 1.,1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5. a 2. bol spracovaný komplexný materiál, ktorý bol 
prerokovaný v operatívnej porade primátora dňa 9. 5. 2012 bod bodom 7. a 7a. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16. 05. 
2012 ako bod č. 13. Mestská rada uznesením č. 519/2012 zo dňa 16. 5. 2012 po prerokovaní 
materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie 
Správu o výsledkoch práce komisie na zefektívnenie výberu dane z nehnuteľností. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 31. 5. 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 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 
 
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/2 
 
Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   JUDr. Ľubica Chlebová, 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 
   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 dňa 1. 3. 2012 
predložil materiál "Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s. r. o., so 
sídlom na Landererovej 1 v Bratislave". 
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V závere tejto informácie, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 475/2012 
zo dňa 1. 3. 2012 sa uvádza, že z dôvodu, že dohodu o získaní pozemkov štátu nachádzajúcich sa 
po budovou Výskumného ústavu vodného hospodárstva do vlastníctva hlavného mesta SR 
Bratislavy a náhradnom umiestnení tohto výskumného ústavu bude možné dosiahnuť až s novou 
vládou, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb v marci 2012. Na základe tejto 
skutočnosti bol predložený predmetný materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 5. 
2012. 
 
 
B/3 
 
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 31. 5. 2012 bol ako riadny bod programu zaradený 
materiál Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne. 
Na základe uznesenia č. 444/2012 bude materiál naďalej predkladaný ako riadny materiál na 
každé nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C - návrh na pred ĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupite ľstva  
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      hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
C/1 
 
Nosite ľ uznesenia:  riaditeľka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľky magistrátu, 
                                    vedúca oddelenia koordinácie územných systémov  
 
Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v ob lasti tepelnej energetiky 
Číslo uznesenia: 496/2008 časť C bod 2. 1 zo d ňa 25. 9. 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
2.1 Navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy spôsob doplnenia, 
aktualizácie koncepcie, resp. obstaranie novej koncepcie tak, aby spĺňala všetky náležitosti určené 
v usmernení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  č. 952/2005 zo dňa 15. apríla 2005, 
najmä z pohľadu korektných informácií a dát v analytickej aj prognostickej časti koncepcie a 
zároveň ho informovať o potrebe  finančných prostriedkov na obstaranie navrhnutej zákazky. 
 

TK: 31. 12. 2008 
 
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 "riaditeľka magistrátu". 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V roku 2011 vláda SR pozastavila legislatívny procesu prijímania „3 energetického balíka“. Z tohto 
dôvodu v súčasnosti nie je účelné aktualizovať Koncepciu rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
v oblasti tepelnej energetiky.  
Prijatím 3 energetického balíka vzniknú zásadne nové podmienky v oblasti energetiky týkajúce sa 
samosprávy. Tieto úlohy a kompetencie budú predmetom zapracovania a doplnenia pri  
aktualizácii. Ministerstvo Hospodárstva SR v súčasnosti pracuje na novom znení novelizácie 
energetických zákonov, kde mesto bude zapojené do pripomienkového konania. 
Z tohto dôvodu žiadame o predlženie termínu plnenia do 30. 6. 2013  
 
 
C/2 
 
Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   JUDr. Dušana Višňovská, riaditeľka magistrátu 
 
Zámer na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING m estský investor pamiatkovej 
obnovy, zlú čením s príspevkovou organizáciou Generálny investor  Bratislavy 
Číslo uznesenia: 408/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
pripraviť do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie kompletný 
materiál týkajúci sa zrušenia príspevkovej organizácie PAMING mestský investor pamiatkovej 
obnovy, zlúčením s príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy. 
 
         T: 31. 3. 2012 
 
Uznesením MsZ č. 543/2012 časť B zmena termínu z 31. 3. 2012 na 30. 6. 2012. 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Pred predložením vypracovaného materiálu do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy je potrebné ho prerokovať s dotknutými príspevkovými 
organizáciami a príslušnými oddeleniami Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. Preto bude uvedený materiál predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v mesiaci september  27. 9. 2012. 
 

C/3 
 
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 
 

Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31. 07. 2012 . Zamestnanci prešli prechodom 
práv a povinností do organizácie v plánovanom termíne. Podnikateľskú činnosť je potrebné 
delimitovať s neskorším dátumom, nakoľko Bratislavská organizácia cestovného ruchu ešte 
nezískala živnostenské oprávnenie na podnikanie. Potrebné je, aby mestské zastupiteľstvo 
poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť prostredníctvom BKIS pre BTB 
komerčné činnosti v cestovnom ruchu na predlženie doby 01. 06. - 31. 07. 2012 na základe 
zmluvy. 
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C/4 
 
Nosite ľ uznesenia:  riaditeľka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Dana Zálešáková, poverená vedením GIB-u 
 
Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kont rolou financovania rekonštrukcie 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z pros triedkov štátneho rozpo čtu Slovenskej 
republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Číslo uznesenia: 513/2012 časť B zo dňa 29. 3. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľke magistrátu a Ing. Dane Zálešákovej, poverenej vedením GIB-u, 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení opatrení 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna 
Ondreja Nepelu v Bratislave. 
 

T: 30. 06. 2012 
             31. 12. 2012 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V zmysle zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly NKÚ v kontrolovanom subjekte 
GIB, bol určený termín na predloženie správy o splnení resp. plnení prijatých opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov do 30.06.2012. V súčasnosti GIB predmetné prijaté opatrenia 
priebežne plnení. 
   Z toho dôvodu žiadame o zmenu termínu plnenia uznesenia 513/2012, z termínu 30.06.2012 na 
termín 30. 9.2012.  
 
 
C/5 
 
Nosite ľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora 
 
Návrh na zriadenie pracovnej komisie za ú čelom spracovania a predloženia návrhu 
revitalizácie časti lesoparku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bra tislavy v lokalite Železná 
studni čka 
Číslo uznesenia: 514/2012 zo d ňa 29. 3. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zriadiť pracovnú komisiu za účasti zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy, Mestských lesov v 
Bratislave, Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy a prizvaných zástupcov mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto za účelom spracovania a predloženia návrhu revitalizácie časti lesoparku 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Železná studnička, a ktorej cieľom bude 
predloženie návrhu pravidiel spôsobu ďalšieho postupu etapizácie vecnej a časovej koordinácie 
pre uskutočnenie obnovy tohto územia. Predovšetkým ide o lokality: 
 
1.  Nad Partizánskou lúkou - rozšírenie parkovacích kapacít. 
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2. Areál bufetov na Železnej studničke - vybudovanie nového reštauračno-bufetového zariadenia s 
hernými prvkami pre deti, bez ubytovacích kapacít. 

 
3. Areál bývalej reštaurácie Snežienka - vybudovanie reštauračného zariadenia, hracích prvkov 

pre deti a oddychových relaxačných prvkov. 
 

T: 30. 06. 2012 
 

Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Komisia pre revitalizáciu Lesoparku bola zvolená a zasadá v termínoch, ktoré si stanoví na 
každom zasadnutí.  
Prítomní sa zhodli na riešení problematiky revitalizácie Lesoparku komplexne a koncepčne. 
Vzhľadom na to, že tento prístup si vyžaduje dlhšie časové obdobie, komisia žiada predĺžiť termín 
plnenia uznesenia do 30.10.2012 .  
 

 
C/6 
 
Nosite ľ uznesenia:  riaditeľka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
                                    Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka 
Plnite ľ úlohy:   Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
                                    Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka    
 
Informácia o stave Mestských kúpe ľov Grössling 
Číslo uznesenia: 556/2012 časť B bod 1 a 2 zo d ňa 26. 4. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
1. riaditeľku magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
    predložiť na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy analýzu nájomnej zmluvy  
   so spoločnosťou Synaphea, a.s., s možnosťou jej vypovedania. 
        
         T: 17. 5. 2012 
 
2. hlavnú architektku 
   v spolupráci s riaditeľkou magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy predložiť návrh ďalšieho  
   postupu vo vzťahu k Mestským kúpeľom Grössling. 
         
         T: 14. 6. 2012  
 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Materiál bol pri príprave stiahnutý z rokovania mestskej rady dňa 14.6.2012 pre doplnenie 
vyjadrenia hlavnej architektky a bude predložený následne na rokovanie mestskej rady dňa 13. 9. 
2012 a mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2012.    
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D - návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 
      mesta SR Bratislavy  
 
 
Nosite ľ uznesenia :  riaditeľka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnite ľ úlohy:   JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca legislatívno-právneho oddelenia 
 
Správa o výsledkoch práce komisie na zefektívnenie výberu dane z nehnute ľnosti 
Číslo uznesenia: 593/2012 časť B zo dňa  31. 5. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
urýchlene pripraviť zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby sa mestské časti 
hlavného mesta SR Bratislavy mohli spolupodieľať na kontrole správnosti výrubu a výberu dane z 
nehnuteľnosti s ohľadom na neporušenie platných zákonov, daňového tajomstva a zákona na 
ochranu osobných údajov. 
 

T: 28. 6. 2012 
 

Plnenie: 

Návrh na zrušenie uznesenia. 

Legislatívno-právne oddelenie magistrátu spracovalo návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“), podľa ktorého správcom dane 
z nehnuteľností je naďalej hlavné mesto a zmenu čl. 57 ods. 1 písm. a), podľa ktorého by mestské 
časti v rámci správy dane z nehnuteľností vyhľadávali daňovníkov a overovali podklady, ktoré sú 
potrebné na správne a úplné zistenie dane.  

Nakoľko umožnenie prístupu povereným osobám mestských častí do databázy dane 
z nehnuteľností by bolo porušením daňového tajomstva, zmena štatútu v uvedenom znení sa 
navrhla z dôvodu, že osobou oprávnenou oboznamovať sa s daňovým tajomstvom je správca 
dane, teda mestské časti by vykonávali niektoré pôsobnosti správcu dane.  

Návrh dodatku štatútu bol vzhľadom na úpravu daňového tajomstva, postavenia správcov 
dane a činností, ktoré zahŕňa správa daní podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zaslaný na vyjadrenie 
Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

Ministerstvo vo svojej odpovedi citovalo jednotlivé ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. 
a zákona č. 563/2009 Z. z., ktoré súvisia s predloženým návrhom dodatku štatútu. V závere 
vyjadrili názor, že zákon č. 563/2009 Z. z. poníma správu dane komplexne a jej delenie podľa 
navrhovaného dodatku štatútu nie je v intenciách § 99 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.  

Podľa § 99 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. správu miestnych daní vykonávajú v Bratislave 
a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta. Z uvedeného je zrejmé, že správu daní 
ako celok možno štatútom preniesť na mestské časti, nemôže ju vykonávať hlavné mesto aj 
mestská časť.  

Na základe vyššie uvedeného vyjadrenia ministerstva spracovalo legislatívno-právne 
oddelenie návrh na zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. a zákona č. 563/2009 Z. z., ktorý bude 
prerokovaný na ministerstve a podľa vyjadrenia ministerstva bude hlavné mesto Slovenskej  
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republiky Bratislava iniciovať zmenu zákonov prostredníctvom ministerstva (vládny návrh), 
prípadne poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. 
 

Na základe vyššie uvedeného žiadam zruši ť časť B uznesenia mestského 
zastupite ľstva  č.  593/2012  zo  dňa  31. 5. 2012. 
 
 
       


