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    kód uzn.: - 1.9.8    

   1.9.5 
   1.9.4 

 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

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

        - 408/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011         
        - 455/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012  
        - 673/2012 časť C bod 1 zo dňa 27. 6. 2012 
        - 718/2012 bod 1 zo dňa 27. 6. 2012 
          - 719/2012 zo dňa 27. 6. 2012 
  
2.  Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

        - 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
        - 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999    
        -   43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
        - 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 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 
        - 513/2012 časť B zo dňa 29. 3. 2012 
        - 672/2012 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2012 
 
 

B. schvaľuje 
 
 
1. Predĺženie termínov plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
______________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
 
primátor   1020/2010  15. 9.   25. 10. 2012 
                                               časť B bod 2 
                                               zo dňa 1. 7. 2010 
 
riaditeľ magistrátu  556/2012  27. 9. 2012  22. 11. 2012 
hlavná architektka  časť B body 1 a 2 
    zo dňa 26. 4. 2012 
 
primátor   557/2012  27. 9. 2012  30. 11. 2012 
    časť B 
    zo dňa 26. 4. 2012 
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Mediálna rada   592/2012  30. 9. 2012  31. 3. 2013 
    časť D 
    zo dňa 31. 5. 2012 
 
primátor   717/2012  27. 9. 2012  31. 12. 2012 
    zo dňa 27. 6. 20121 
 
 
 
2. Zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva 
 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný   
uznesenia   zo dňa       termín              

 
riaditeľ magistrátu  13/2011   júnové rokovanie MsZ 2011 
                                               časť B bod 1 
                                               27. 1. 2011 
 
primátor   720/2012     bez termínu 
                                               zo dňa 27. 6. 2012 
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A - splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
      Bratislavy 
 
 

A/1 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
 
Zámer na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING - mestský investor pamiatkovej 
obnovy, zlúčením s príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy 
Číslo uznesenia: 408/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
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: bez termínu 
 

Uznesením č. 543/2012 B zmena termínu 
            na 30. 6. 2012 
 

Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Vypracovaný materiál bol dňa 3. 9. 2012 prerokovaný v komisii finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva a v komisii kultúry a ochrany 
historických pamiatok mestského zastupiteľstva. Materiál bol predložený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 27. 9. 2012 a bolo k nemu mestským zastupiteľstvom prijaté uznesenie 
č. 775/2012. 
 
 

A/2 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 
Upozornenie Krajskej prokuratúry Bratislava podnet na preskúmanie zákonnosti všeobecne 
záväzného  nariadenia  č.  2/1997,  ktoré  bolo  zmenené  a  doplnené  všeobecne  záväzným 
nariadením č. 3/2005 
Číslo uznesenia: 455/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: 31. 5. 2012 
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Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Návrh VZN o alkohole, ktorým sa má odstrániť protiprávny stav (upozornenie Krajskej prokuratúry) 
bol predmetom rokovania v MsR dňa 12. 4. 2012 s tým, že k materiálu nebolo prijaté uznesenie. 
Návrh VZN bol na návrh starostov ešte raz odstúpený na pripomienkové konanie mestským 
častiam. Po vyhodnotení všetkých pripomienok bol návrh VZN  predmetom rokovania: 

1. OPP dňa 6. 8. 2012 
2. MsR dňa 5. 9. 2012 
3. MsZ v dňoch 26. 9. a 27. 9. 2012 

K uvedenému VZN bolo dňa 27. 9. 2012 mestským zastupiteľstvom prijaté uznesenie č. 772/2012. 
 

 

A/3 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Boris Kotes, vedúci finančného oddelenia 
 

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Číslo uznesenia: 673/2012 časť C bod 1 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
1. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR 
Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. 
 

T: 30. 9. 2012 

Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Mesto vykonalo zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených 
spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 listom 
MAGSFIN2012/31716/385774. V termíne do 30. 9. 2012 zrealizovali organizácie odvody 
do rozpočtu hlavného mesta, ktoré vyplynuli zo zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu 
hlavného mesta za rok 2011 a hlavné mesto SR Bratislava vykrylo výdavky organizácií z odvodu 
finančného usporiadania za rok 2011. 

 

 

A/4 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností, sprístupňovanie informácií  
                                    podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
 
Rôzne 
Číslo uznesenia: 718/2012 bod 1 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. zabezpečiť prerokovanie petície občanov – obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves – nesúhlas s výstavbou zariadenia výroby a výrobných služieb Correct Beton, s.r.o., 
na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

T: 27.  9. 2012 
 
Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Petícia bola prerokovaná na rokovaní mestskej rady dňa 5. 9. 2012 a dňa 27. 9. 2012 na rokovaní 
mestského zastupiteľstva a v predmetnej veci bolo prijaté mestským zastupiteľstvom uznesenie  
č. 773/2012. 
 
 

A/5 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Michal Feik, poradca primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Číslo uznesenia: 719/2012 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby požiadal Výskumný ústav vodného hospodárstva, ako odborného garanta pre problematiku 
vodného hospodárstva, spracovať analýzu vplyvu vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť. 
 

T: 27.  9. 2012 
 

Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Výskumný ústav bol požiadaný o vypracovanie analýzy, ktorej predmetom je nasledovné zadanie: 

• Štúdium projektu a podkladov a ich spracovanie, terénna prehliadka, pracovné rokovania   
• Posúdenie vplyvu vedenia cyklotrasy, z hľadiska prejazdu cyklistov a s tým súvisiacich 

aktivít 
• Analyza možných rizík ohrozenia VZ spojeného s pohybom cyklistov na ostrove "worst 

case" 
o s identifkáciou kontaminujúcich látkok a ich charakteristikou 
o pre špecifické hydraulické situácie 
o určenia spôsobu potenciálneho znečistenia  

• Analyza potrebného zabezpečenia vodných zdrojov 
• Vypracovanie záverečnej správy Analýzy s výsledkami, vrátane grafických a mapových 

príloh 
 
Dátum dodania: 20. 9. 2012 
Cena: 4002,00 Eur s DPH 
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B - priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného  
      mesta SR Bratislavy 
 
 
B/1 
 
Nositeľ uznesenia: Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, vedúci finančného oddelenia 
 

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mmesta SR Bratislavy 
Číslo uznesenia: 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  hlavného  mesta 
SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: k 30. 9. 
 

Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Na každé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy riaditeľ 
magistrátu predkladá v rámci informačných materiálov písomnú informáciu o rozpočtovom 
hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

B/2 
Nositeľ uznesenia: riaditelia organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom  
Plniteľ úlohy: PhDr. Stanislav Rumann, vedúci oddelenia verejného obstarávania  
 
Rôzne - Návrh na predkladanie výsledkov obchodných verejných súťaží a verejných súťaží  
Číslo uznesenia: 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999  
 

Mestské zastupiteľstvo  
   

ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy  
predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy medzi 
informačné materiály Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží 
realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

   T: polročne  
   TK: k 31. 3., 30. 9.  
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Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 10. 2012.   
 
 
B/3 
 
Nositeľ uznesenia: Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením 
                                   oddelenia správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Opatrenie na zlepšenie príjmov do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
Číslo uznesenia: 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

 ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pri predkladaní návrhov na predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať vždy 
do návrhu uznesenia povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu celú naraz do 20 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej ceny, uznesenie 
stratí platnosť. 
Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 

TK: štvrťročne 
 
 
Uznesením MsZ č. 99/2003 bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 takto: 
 
Pôvodný text: 
"do 20 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej ceny, 
uznesenie stratí platnosť. Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy." 
 
sa nahrádza novým textom: 
 
"do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Odlišný spôsob platenia kúpnej ceny musí byť vždy 
schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy súčasne s návrhom na predaj 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy, alebo s iným návrhom zdôvodňujúcim zmenu podmienok 
platenia kúpnej ceny.". 
 
Zmena kontrolného termínu plnenia uznesením MsZ č. 502/2004 časť B bod 2 
 

TK: 1x ročne k 30. 9. 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
V materiáloch predkladaných na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva sa v návrhu 
uznesenia uvádza podmienka úhrady kúpnej ceny do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  
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B/4 
 
Nositeľ uznesenia: Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, 
majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola 
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Číslo uznesenia: 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení 
opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009. 
 

T: polročne k 30. 9. a 31. 3. 
 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o plnení opatrení nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009 sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva polročne s termínom plnenia k 30. 9.  a 31. 3. Informácia 
bola naposledy predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 4. 2012 a ďalšia 
informácia sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 10. 2012. 
 
 
B/5 
 
Nositeľ uznesenia: Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením 
                                   oddelenia správy nehnuteľností 
 

 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Číslo uznesenia: 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 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 
a nájom nehnuteľností, prílohu materiálov tvoria kúpne alebo nájomné zmluvy. 
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B/6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
 
Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia 
Číslo uznesenia: 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 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. 
 

T: 30. 9. 2012 
 

Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova 
ul. 1, Bratislava, ktorej predkladateľom je primátor hlavného mesta SR Bratislavy, bolo predmetom 
rokovania mestského zastupiteľstva dňa 27. septembra 2012 a bolo k nej prijaté uznesenie 
č. 789/2012. 
 
 
B/7 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Boris Kotes, vedúci finančného oddelenia 
 
Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (NS MHD) 
a v jej regióne 
Číslo uznesenia: 305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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  
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 27. 9. 2012 bol ako riadny bod programu zaradený 
materiál „Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne“. K predmetnej informácii bolo prijate mestským  zastupiteľstvom uznesenie č. 781/2012. 
Na základe uznesenia č. 444/2012 bude materiál naďalej predkladaný ako riadny materiál 
na každé nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
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B/8 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho  
                                    a Ing. Dana Zálešáková, poverená vedením GIB-u 
 
Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu 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 
 
riaditeľovi 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. 6. 2012 
    31. 12. 2012 

 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania 
rekonštrukcie Zimného štadióna Ondrej Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bola 
prerokovaná na mestskom zastupiteľstve dňa 27. 9. 2012. Súčasťou materiálu bola informácia 
o plnení opatrení hlavného mesta SR Bratislavy a správa GIB-u o splnení, resp. plnení prijatých 
opatrení. K predmetnému materiálu mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 785/2012. 
 
 
B/9 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením 
                                   oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o aktuálnom právnom stave Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Číslo uznesenia: 672/2012 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. o aktívny prístup v naplnení investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave, v zmysle prílohy č. 4 predloženého materiálu. 
 

T: 27.  9. 2012 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. o informáciu vykonaných krokov v danej veci na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: priebežne každé zasadnutie MsZ 



 12

 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o aktuálnom právnom stave investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 
stanice ŽSR v Bratislave bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2012  
a mestské zastupiteľstvo v predmetnej veci prijalo uznesenie č. 777/2012. 
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C - návrh na predĺženie termínov plnenia uznesení Mestského  
      zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
C/1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora 
 
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020 
Číslo uznesenia: 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú správu o 
realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2010 - 2020. 
 

T: 1x ročne k 15. 9. 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Z dôvodu pracného spracovania všetkých podkladov od oddelení a organizácií sa správa 
predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 10. 2012. 
 
 

C/2 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením 
                                    oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o stave Mestských kúpeľov Grössling 
Číslo uznesenia: 556/2012 časť B bod 1 a 2 zo dňa 26. 4. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. žiada 

 
1. riaditeľa magistrátu 
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. 06. 2012 
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Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Informácia o Zmluve o nájme nehnuteľností č. 078309410700 na Medenej 9 a Vajanského nábr. 
11, nájomca SYNAPHEA, a.s., so sídlom v Bratislave, a ďalší postup hlavného mesta SR 
Bratislavy v predmetnej veci bola stiahnutá z rokovania mestského zastupiteľstva v dňoch 26.  
a 27. 9. 2012 a predloží sa na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 11. 2012. 
 
 
C/3 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
 
Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 
KSP, s.r.o., dňa 24. apríla 2012 
Číslo uznesenia: 557/2012 časť B zo dňa 26. 4. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o vyhodnotenie efektivity podielu majetkovej účasti hlavného mesta SR Bratislavy v obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o., s návrhmi na jeho riešenie. 
 

T: 27. 9. 2012 
 

Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Materiál sa spracováva ako súčasť komplexného materiálu obsahujúceho ekonomické hodnotenie  
minoritných účastí hlavného mesta SR Bratislavy v akciových spoločnostiach a účastí 
v spoločnostiach s ručením obmedzeným. Z uvedeného dôvodu žiadam o predĺženie lehoty na 
30. 11. 2012. 
 
 
C/4 
 
Nositeľ uznesenia: Mediálna rada 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora 
 
Informácia o splnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 397/2011 časť C bod 2 
Číslo uznesenia: 592/2012 časť D zo dňa 31. 5. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. ukladá 
 
Mediálnej rade 
spracovať Koncepciu mediálnej politiky hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 5 rokov 
s výhľadom na 10 rokov v termíne do 30. 9. 2012. 
 

T: 30. 9. 2012 
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Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Dňa 4. 9. 2012 zasadala Mediálna rada,  ktorá je zodpovedná za spracovanie Koncepcie mediálnej 
politiky. Boli prijaté jednotlivé úlohy smerom k príprave podkladov pre spracovanie koncepcie. 
Mediálna rada navrhuje presunúť termín splnenia úlohy na marec 2013. 
Mediálna rada zvolila za predsedu rady poslankyňu mestského zastupiteľstva PhDr. Ľudmilu 
Farkašovskú. 
 
 
C/5 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
 
Rôzne 
Číslo uznesenia: 717/2012 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie návrh 
organizačnej štruktúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T: 27. 9. 2012 
 
Plnenie: 

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Materiál bol prerokovaný na rokovaní mestskej rady dňa 5. 9. 2012. Dňa 27. 9. 2012 bol stiahnutý 
z rokovania mestského zastupiteľstva na základe dohody primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
s predsedami poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva a z uvedeného dôvodu navrhujem 
predĺženie termínu plnenia tohto uznesenia do 31. 12. 2012.  
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D - návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného   
      mesta SR Bratislavy 
 
 
D/1 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Živko Peev, vedúci oddelenia informatiky 
 
Návrh na elektronizáciu materiálov predkladaných na rokovania komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskú radu hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
a Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
Číslo uznesenia: 13/2011 časť B bod 1 zo dňa 27. 1. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

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

TK: júnové rokovanie MsZ 
 

Plnenie: 

Návrh na zrušenie uznesenia. 
Z celkového počtu poslancov 45 - nákup Notebookov požaduje 10 poslancov. Politické kluby 
nevyjadrili súhlas s nákupom Notebookov, preto navrhujem uznesenie zrušiť. 
 
 
D/2 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Jozef Demovič, poverený vedením oddelenia vnútornej správy 
 
Rôzne 
Číslo uznesenia: 720/2012 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vypracovať podmienky na výber záujemcov a spôsob prideľovania miest v mestských rekreačných 
zariadeniach pre sociálne slabšie rodiny s deťmi. 
 
         T: bez termínu 
 
Plnenie: 

Návrh na zrušenie uznesenia. 
Závodný výbor základnej odborovej organizácie pri magistráte sa dňa 3. 9. 2012 vyslovil záporne 
k uvedenému návrhu uznesenia na stretnutí s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa 
s  názorom  ZV ZOO stotožnil. Tieto zariadenia sú primárne určené na rekreačné účely  
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zamestnancov magistrátu. Okrem toho chaty na Píle a na Králikoch boli vybudované 
z prostriedkov odborových organizácií a členmi odborovej organizácie, a naviac chata na Králikoch  
bola vybudovaná v spolupráci so  zamestnancami Útvaru hlavného architekta Banskej Bystrice, 
ktorí  tiež využívajú toto zariadenie na rekreáciu svojich zamestnancov. 
Predmetné rekreačné zariadenia sú v priebehu roka využívané zamestnancami hlavného mesta 
SR Bratislavy a ich rodinnými príslušníkmi. Jednotlivé rekreačné zariadenia sú bez správcov. 
Na rekreačné chaty na Píle a na Králikoch si musia rekreanti doniesť vlastnú posteľnú bielizeň. 
Realizácia uvedeného uznesenia by spôsobila navýšenie finančných prostriedkov v tom zmysle, že 
by bolo potrebné zabezpečiť správcov v jednotlivých rekreačných zariadeniach a museli by byť 
s nimi uzatvorené pracovno-právne zmluvy. Takisto by boli potom potrebné vyčleniť finančné 
prostriedky na dovybavovanie týchto zariadení – kuchynský riad, chladničky, výmena sporákov, 
posteľná bielizeň atď., čo by vyvolalo takisto nemalé finančné náklady.  
Sociálne slabšie rodiny s deťmi, podotýkam s trvalým pobytom v hlavnom meste SR Bratislave, by 
si museli zaplatiť dopravu do miesta rekreačného zariadenia a samozrejme stravu, čo sú 
pre rodiny s nepriaznivým sociálnym zázemím nezvládnuteľné finančné náklady. 
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem toto uznesenie zrušiť. 
 



Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k 30. 9. 2012 

Kód uzn.: 1.9.5 

1.9.4 

1.9.8 

 

Uznesenie č. 673/2012 
     zo dňa 11. 10. 2012 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavnému mesta SR Bratislavy 

1. zobrať na vedomie 

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

        - 408/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011         

        - 455/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012  

        - 673/2012 časť C bod 1 zo dňa 27. 6. 2012 

        - 718/2012 bod 1 zo dňa 27. 6. 2012 

        - 719/2012 zo dňa 27. 6. 2012 

 

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

       - 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994    

       -  43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 

       -  912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 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 

       - 513/2012 časť B zo dňa 29. 3. 2012 

       - 672/2012 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2012 

 

2. schváliť: 

2.1 Predĺženie termínov plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 

___________________________________________________________________________ 

nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 

uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 

 

riaditelia organizácii  165/1999    30. 9.   22. 11. 2012 



zriadených MsZ  zo dňa 7. 10. 1999       31. 3. 

    

 

primátor   1020/2010  15. 9.   25. 10. 2012 

                                               časť B bod 2 

                                               zo dňa 1. 7. 2010 

 

 

riaditeľ magistrátu  556/2012  27. 9. 2012  25. 10. 2012 

hlavná architektka  časť B body 1 a 2 

    zo dňa 26. 4. 2012 

 

primátor   557/2012  27. 9. 2012  30. 11. 2012 

    časť B 

    zo dňa 26. 4. 2012 

Mediálna rada   592/2012  30. 9. 2012  31. 3. 2013 

    časť D 

    zo dňa 31. 5. 2012 

 

primátor   717/2012  27. 9. 2012  31. 12. 2012 

    zo dňa 27. 6. 20121 

 

 

 

2. 2 Zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva 

 

nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný   

uznesenia   zo dňa       termín              

 

primátor   720/2012     bez termínu 

                                               zo dňa 27. 6. 2012 

 

riaditeľ magistrátu  13/2011   júnové rokovanie MsZ 2011 

                                               časť B bod 1 
                                               27. 1. 2011 

 

 


