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 Kód uzn.:1.9.8 
                 1.9.5                                   

                 1.9.4.
       
      

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

 

1.   Splnené uznesenia: 
        - 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 
     - 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
     - 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
     -   44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
     -   49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
    - 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
     - 721/2005 časť C bod 6 zo dňa 30. 6. 2005 
     - 796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
     - 799/2009 časť C bod 2 zo dňa 19. 11. 2009 
    - 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
     - 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
     - 305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 
     - 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
     - 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
     - 513/2012 časť B zo dňa 29. 3. 2012 
    - 545/2012 časť B zo dňa 26. 4. 2012 
    - 672/2012 časť B bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 a uznesenie č. 924/2012  časť C  
           zo dňa 13. 12. 2013 
     - 717/2012 zo dňa 27. 6. 2012 
     - 767/2012 časť B zo dňa 27. 9. 2012 
     - 848/2012 zo dňa 25. 10. 2012 
     - 864/2012 časť B zo dňa 22. 11. 2012 
           
 2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.:      

     - 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
    - 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
    - 594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 
     - 908/2010 časť B zo dňa 25. 2. 2010 
    - 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
    -     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
    -   639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
    -   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
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B. schvaľuje 
 

predĺženie termínov plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a zmenu termínov plnenia 
uznesení: 
______________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
 
riaditeľ magistrátu  496/2008      TK: 31.12. 2009 31. 12. 2013 
    časť C bod 2.2 
    časť C bod 2.3 
    zo dňa 25. 9. 2008 
 
primátor   955/2010     T: 27. 5. 2010 20. 12. 2013 
    časť D 
    zo dňa 29. 4. 2010 
  
riaditeľ magistrátu  21/2011      
                                               časť D bod 1      T: 31. 12. 2012 28. 2. 2013 
riaditelia organizácií  časť E      T: 31. 12. 2012 28. 2. 2013 
zriadených MsZ  zo dňa 3. 3. 2011 
______________________________________________________________________________
  
primátor   308/2011     T: 31. 12. 2012 zmena termínu: 
    časť B bod 3     TK: polročne počnúc 
    zo dňa 27. 10. 2011           od 1. 1.2013 
_____________________________________________________________________________  
 
primátor   308/2011     T: 31. 12. 2012 30. 6. 2013 
    časť B bod 4 
    zo dňa 27. 10. 2011 
_____________________________________________________________________________ 
 
primátor   409/2011     T: 28. 2. 2013 30. 6. 2013 
    časť C bod 5 
    zo dňa 15. 12. 2011 
_____________________________________________________________________________ 
  
primátor   514/2012     T: 30. 6. 2012 zmena termínu: 
    zo dňa 29. 3. 2012     TK: štvrťročne počnúc 
                 od 1. 1. 2013 
______________________________________________________________________________  
 
primátor   556/2012        30. 4. 2013 
    časť B bod 1 a 2    T: 17. 5. 2012 
    zo dňa 26. 4. 2012    T: 14. 6. 2012 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
primátor   557/2012     T: 27. 9. 2012 31. 3. 2013 
    časť B 
    zo dňa 26. 4. 2012 
______________________________________________________________________________ 
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primátor   632/2012     T: 1. 1. 2013 30. 6. 2013 
    časť D 
    zo dňa 27. 6. 2012 
______________________________________________________________________________ 
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A - splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného  
      mesta SR Bratislavy 
 
 
A/1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora 
Plniteľ úlohy:  RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 
Komplexný návrh účasti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zdravotníckych 
zariadení 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

Ing. Petru Nagyovú Džerengovú, námestníčku primátora 
zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy 
so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
       T: trvale 
       TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Správa o zdravotnom stave obyvateľov Bratislavy bola predložená na rokovanie operatívnej 
porady primátora dňa 10. 12. 2012 a následne prešla riadnym schvaľovacím procesom cez 
komisiu sociálnu vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania mestského zastupiteľstva, mestskú radu 
a následne sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 2. 2013.     
 
 
A/2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca legislatívno- 
                                   právneho oddelenia, 
                                   Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 
za mesiac jún - august 1996 
Uznesenie č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu a riaditeľov organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
SR Bratislavy 
2.   Predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pravidelné 

písomné informácie o prípadoch v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia. 
  

T: trvale 
                                                     TK: 1x ročne k 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie operatívnej porady primátora dňa 14. 1. 2013, mestskej rady 
24. 1. 2013 a mestského zastupiteľstva dňa 7. 2. 2013.  
 
 
A/3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením  
                                   oddelenia správy nehnuteľností 
 
Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 3. 2000 
Uznesenie č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
Vyhodnocovať plnenie schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta                 
SR Bratislavy. 

       T: trvale 
       TK: 1x ročne k 31. 12. 

 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený do operatívnej porady primátora dňa 14. 1. 2013 a následne 
na rokovanie mestskej rady 24. 1. 2013 a mestského zastupiteľstva 7. 2. 2013. 

 
 
A/4 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Rôzne - Doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v elektronickej podobe 
Uznesenie č. 44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zabezpečiť doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v elektronickej 
podobe spolu s materiálmi na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, ak o to požiadajú. 
 

TK: 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy sú pravidelne zverejňované uznesenia 
mestského zastupiteľstva súčasne s príslušnými hlasovaniami.  
 
 
A/5 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Hanulík, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Hanulík, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
 
Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 49/2003 zo dňa 27. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhodnotiť účasť odborníkov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to za obdobie  od 27. 3. 2003 do 31. 12. 2003 a predložiť 
informáciu o tom Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T:  trvalý, ročne k 31.12.  
                                         TK: januárové zasadnutie MsZ 

 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mandátovej komisie mestského zastupiteľstva dňa 10. 1. 
2013, operatívnej porady primátora dňa 14. 1. 2013, mestskej rady dňa 24. 1. 2013 a mestského 
zastupiteľstva dňa 7. 2. 2013.  
 
 
A/6 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
                                   SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 
 

T: trvalý 
 TK: 30. 6. a 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
V  súlade s plánom kontrolnej činnosti útvaru mestského kontrolóra na II. polrok 2012 bola 
vykonaná  mestským kontrolórom kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 
zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami na Základnej umeleckej škole Eugena 
Suchoňa, Batkova č. 2, Bratislava (ďalej len „ZUŠ“). Kontrolované obdobie bol rok 2011 až 
do samotného ukončenia kontroly. Zo strany ZUŠ bola v termíne do 31. 12. 2012 mestskému 
kontrolórovi odovzdaná správa o prijatí a plnení opatrení vyplývajúcich z vykonanej kontroly. 
Informácia o prijatí a plnení opatrení vyplývajúcich z vykonanej kontroly v ZUŠ  bola predložená 
do operatívnej porady primátora dňa 7. 1. 2013 a následne na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 7. 2. 2013 ako informačný materiál. 
 
Informácia o prijatí a plnení opatrení vyplývajúcich z vykonanej kontroly v ZSS Gerium a Dome 
tretieho veku  bola predložená do operatívnej porady primátora dňa 14. 1. 2013 a následne 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 2. 2013 ako informačný materiál. 
 
 
A/7 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením  
                                   oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2004 
Uznesenie č. 721/2005 časť C bod 6 zo dňa 30. 6. 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
6.   Predkladať na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
     o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej 
     činnosti. 

T: trvale 
                                                                         TK: 1x ročne k 31. 12. 
                                                                              
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený do operatívnej porady primátora dňa 14. 1. 2013 a následne 
na rokovanie mestskej rady 24. 1. 2013 a mestského zastupiteľstva 7. 2. 2013. 
 
 
A/8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
 
Návrh zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón Bratislavskej integrovanej 
dopravy (BID) a zmena v označovaní vlakových liniek BID 
Uznesenie č. 796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. splnomocňuje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonávať zmeny a doplnky zoznamu zastávok a polročne informovať Mestské zastupiteľstvo  
hlavného mesta SR Bratislavy o vykonaných zmenách. 
 

TK: k 30. 6., 31. 12. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál „Informácia o zmene zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón“ bol 
predložený do operatívnej porady primátora dňa 7. 1. 2013, do komisie dopravy a informačných 
systémov mestského zastupiteľstva 23. 1. 2013 a na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 2. 
2013.  
 
 
A/9 
 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Návrh zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 799/2009 časť C bod 2 zo dňa 19. 11. 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 

2. riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
   zabezpečiť priebežnú aktualizáciu zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR  
  Bratislavy. 

 
T: úloha trvalá 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
V roku 2012 bola spracovaná „Evidencia pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných 
tabúľ na verejných priestranstvách v Bratislave“, ktorá bude slúžiť ako databáza na zápis nových 
pamätihodností do „Zoznamu pamätihodností mestských častí Bratislavy“.  
 
 
A/10 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca oddelenia  
                                   kultúry, školstva a športu 
 
Rôzne - Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Uznesenie č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
 



 10

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zverejňovať na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zoznam súkromných 
základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl, 
súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných materských 
škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava poskytuje dotácie 
vrátane výšky dotácie. 
 

T: úloha trvalá 
 TK: 1x ročne k 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
V súlade s uznesením bol na webovom sídle Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) zverejnený zoznam súkromných základných umeleckých škôl, 
súkromných materských škôl a súkromných školských zariadení a cirkevných základných 
umeleckých škôl, cirkevných materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné 
mesto SR Bratislava poskytlo dotáciu v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vrátane výšky dotácie poskytnutej v roku 2012. 
 
 
A/11 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca legislatívno- 
                                   právneho oddelenia 
 
Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia 
Uznesenie č. 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: 13. 12. 2012 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova 
ul. 1, Bratislava, ktorej predkladateľom je primátor hlavného mesta SR Bratislavy, bola predmetom 
rokovania mestského zastupiteľstva dňa 13. decembra 2012 a následne na nasledujúcom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2013, a to 7. 2. 2013. 
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A/12 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 
Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (NS MHD) 
a v jej regióne 
Uznesenie č. 305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. 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 je splnené. 
Predmetný materiál bo predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 13. 12. 2012. 
Takisto bude zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 2. 2013 ako riadny bod 
programu. 
Na základe uznesenia č. 444/2012 bude materiál naďalej predkladaný ako riadny materiál 
na každé nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
 
 
A/13 
 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
2.  Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta 

SR Bratislavy. 
T: ročne k 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
V roku 2012 bola spracovaná „Evidencia pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných 
tabúľ na verejných priestranstvách v Bratislave“, ktorá bude slúžiť ako databáza na zápis nových 
pamätihodností do „Zoznamu pamätihodností mestských častí Bratislavy“.  
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A/14 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
Uznesenie č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy     
vyhodnotiť účasť poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za minulý rok volebného 
obdobia vo forme počtu hlasovaní a zverejniť túto informáciu na webovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislavy a takisto ju predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
  
        T: trvalý   
        TK: 1. 3. 2012 a ďalej ročne k 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 10. 1. 
2013, operatívna porada primátora 14. 1. 2013 a vo forme informácie sa predkladá na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 7. 2. 2013. Zároveň uvedená informácia bola zverejnená 
na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
A/15 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu a Ing. Dana Zálešáková,  
                                   poverená vedením GIB-u 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca legislatívno- 
                                   právneho oddelenia 
                                   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 
Uznesenie č. 513/2012 časť B zo dňa 29. 3. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu a Ing. Danu Zálešákovú , poverenú 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 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 513/2012 vzalo vedomie Správu o výsledku kontroly 
financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave, schválilo opatrenia 
hlavného mesta SR Bratislavy, opatrenia Generálneho investora Bratislavy a uložilo riaditeľovi 
magistrátu a Ing. Dane Zálešákovej, poverenej vedením GIB-u, predkladať mestskému 
zastupiteľstvu informáciu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave s termínmi 30. 6. 2012 
a 31. 12. 2012. 
Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania 
rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave bola predložená na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 26. a 27. 9. 2012. Zostávajúce dve opatrenia hlavného mesta sa 
týkali nájmu pozemkov a objektov spoločnosti TP, a.s., na výstavbu a prevádzku športovo-
spoločenského centra na dobu 50 rokov za cenu 33,19 Eur ročne. Mestské zastupiteľstvo 
informáciu vzalo na vedomie uznesením č. 785/2012 dňa 27. 9. 2012. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva bol uznesením č. 749/2012 zo dňa 27. 9. 2012 schválený 
predaj pozemkov pod stavbami športovo-spoločenského centra Tehelné pole I. – Trnavská cesta 
Bratislava v k. ú. Nové Mesto. Preto opatrenia, týkajúce sa predmetnej nájomnej zmluvy sú 
bezpredmetné, všetky prijaté opatrenia hlavného mesta SR Bratislavy sú splnené, a tak isto 
uznesenie č. 513/2012 zo dňa 29. 3. 2012 zo strany riaditeľa magistrátu je splnené. Informačný 
materiál o plnení opatrení GIB-u k 31. 12. 2012 predložila Ing. Dana Zálešáková, poverená 
vedením GIB-u, dňa 24. 1. 2013 na rokovanie mestskej rady a následne 7. 2. 2013 na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
 
 
A/16 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, hovorca primátora hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy, poverený vedením kancelárie primátora hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Návrh na pristúpenie Bratislavy k Dohovoru primátorov 
Uznesenie č. 545/2012 časť B zo dňa 26. 4. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. splnomocňuje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonať všetky kroky potrebné k podpisu Dohovoru primátorov a starostov. 
                                                                                            

T: 31. 12. 2012                     
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Dohovor primátorov bol po formálnej stránke hlavným mestom SR Bratislavou schválený zaslaním 
prihlášky o pristúpení Bratislavy k Dohovoru. Formálny podpis medzinárodného dokumentu bude 
realizovaný v priebehu roka 2013 na základe výzvy z bruselskej kancelárie.  
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A/17 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
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 
Uznesenie č. 672/2012 časť B bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 a uznesenie č. 924/2012 časť C 
zo dňa 13. 12. 2013  
 
Uznesenie č. 672/2012 časť B bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
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 

 
Uznesenia č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o aktuálnom právnom stave investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 
stanice ŽSR v Bratislave v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva č. 924/2012 
zo dňa 13. 12. 2012 bod C sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 2. 2013. 
 
 
A/18 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Andrea Csenkeyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 717/2012 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
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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. 09. 2012 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Úloha bola splnená predložením návrhu zmeny organizačnej štruktúry na mestskú radu dňa 5. 9. 
2012 a predložením návrhu zmeny organizačnej štruktúry na mestské zastupiteľstvo dňa 27. 9. 
2012. Mestské zastupiteľstvo tento návrh vyradilo z programu mestského zastupiteľstva. 
Zároveň bolo mestské zastupiteľstvo dňa 13. 12. 2012 zo strany primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy informované o plánovanej zmene organizačnej štruktúry k 1. 3. 2013, v zmysle novely 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou od 1. decembra 2012. 
Podľa tejto novely o zmene organizačnej štruktúry rozhoduje primátor. Zároveň je o tejto zmene 
povinný informovať mestské zastupiteľstvo, čo bude následne vykonané.  
 
 
A/19 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, hovorca primátora hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy, poverený vedením kancelárie primátora hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 
Uznesenie č. 767/2012 časť B zo dňa 27. 9. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. Zabezpečiť zdroje rezervného fondu na financovanie budovania  cyklistických trás vo výške 
635 000,00 Eur a dobudovanie kamerového systému vo výške 146 000,00 Eur a zaradiť ich 
do rozpočtu na rok 2013. 

 
2. Použiť nevyčerpané účelové prostriedky schválené v rozpočte hlavného mesta SR 

Bratislavy na  rok 2012 na budovanie cyklistických trás pri usporiadaní výsledku 
hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 na tvorbu rezervného fondu. V 
nasledujúcom roku 2013 zaradiť ich do rozpočtu na ten istý účel a vykryť ich  prostriedkami 
rezervného fondu. 

3. Využiť zákonodarnú iniciatívu a príslušným orgánom predložiť návrh na dotáciu pre hlavné 
mesto SR Bratislavu za výkon funkcií hlavného mesta, resp. predložiť návrh na zvýšenie 
koeficientu prerozdelenia dane z príjmu fyzických osôb pre hlavné mesto SR Bratislavu pre 
budúce obdobie. 

 
        T: december 2012 
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Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Požiadavka na zabezpečenie zdrojov rezervného fondu na financovanie budovania cyklistických 
trás a kamerového systému bola zapracovaná do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2013 – 2015. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy rokoval s predsedom vlády SR  
o možnosti úpravy koeficientu prerozdeľovania dane z príjmu fyzických osôb pre hlavné mesto SR 
Bratislavu. Závery rokovania boli premietnuté do nariadenia vlády SR, ktorým sa určujú finančné 
toky samospráve pre rok 2013.  
 
 
A/20 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, hovorca primátora hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy, poverený vedením kancelárie primátora hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 848/2012 zo dňa 25. 10. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby oslovil príslušné orgány štátnej správy ohľadne riešenia problému poľovného revíru na ostrove 
Sihoť. 
 

T: 31. 12.2012 
 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy rokoval o otázke poľovného revíru na ostrove Sihoť 
s ministrom životného prostredia SR, ktorý preverí v rámci pôsobností rezortu a jeho podriadených  
organizácií legitímnosť fungovania revíru a v prípade zistenia zákonných pochybení budú prijaté 
opatrenia.  
 
 
A/21 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, vedúci finančného oddelenia  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 
Uznesenie č. 864/2012 časť B zo dňa 22. 11. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť zdroje rezervného fondu na dofinancovanie projektovej dokumentácie cestnej 
dopravnej signalizácie Hodonínska - Vrančovičova vo výške 44 000,00 Eur a zaradiť uvedenú 
sumu do rozpočtu na rok 2013. 
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Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Zabezpečenie projektovej dokumentácie cestnej dopravnej signalizácie Hodonínska – 
Vrančovičova vo výške 44 000,00 Eur je zahrnuté v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
 
 
2013 v Programe 2, Podprogram 2.5. Prvok 2.5.1. Plán dopravných stavieb – kapitálový transfer 
GIB-u. GIB je investorom stavby a v roku 2013 zabezpečí dokumentáciu pre stavebné povolenie 
a výber zhotoviteľa stavby.  Na financovanie stavby sú v rozpočte na rok 2013 schválené zdroje 
rezervného fondu v sume 44 000,00 Eur. 
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B - priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného  
      mesta SR Bratislavy 
 
 
B/1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, vedúci finančného oddelenia 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu   
3.  Odvádzať z každého predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy do novovytvoreného 
     mimorozpočtového finančného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste  
     SR Bratislave 2 % z finančného výnosu za predaný majetok. 
 

T: trvalý 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry hlavného mesta sa tvorí v súlade so zákonom 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok. Na základe uvedeného, prídel do fondu vo výške 
2% z finančného výnosu za predaný majetok mesta sa bude v roku 2013 realizovať až 
pri finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia hlavného mesta za rok 2012 a to v prípade, ak 
mesto dosiahne prebytok rozpočtu. 
 
 
B/2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením  
                                   oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu   
5.   Pri každom predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa dotýka negatívnym  
     spôsobom  existujúcich  športovísk, zaviazať v  kúpnopredajnej  zmluve  investora, aby  
     vybudoval náhradné športoviská. 
 

T: trvalý 
TK: 1 x ročne k 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Oddelenie správy nehnuteľností pri prevodoch v kúpnych zmluvách zaviaže nadobúdateľa 
nehnuteľností, na ktorých sú vybudované športoviská, a ktorých sa prevod negatívnym spôsobom 
dotýka, k vybudovaniu náhradných športovísk. 
 
 
B/3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Elena  Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca oddelenia  
                                   kultúry, školstva a športu 
 

Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 
2015 
Uznesenie č. 594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu   
1. Zabezpečiť realizáciu zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry  v hlavnom 

meste SR  Bratislave na roky 2009 - 2015. 
                                                                                                              

T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské organizácie STARZ a Mestské lesy Bratislava plnia 
úlohy stanovené v Koncepcii rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009- 
2015 každoročne s termínom ich plnenia  k 31. 12. v príslušnom kalendárnom roku. Následne sa 
v mesiaci január spracovávajú podklady za hlavné mesto SR Bratislavu a mestské  organizácie 
s nasledovným harmonogramom: 

- do 16. 1. 2013 – zaslanie informácií a podkladov (STARZ,  Mestské lesy Bratislava, 
magistrát) 

- do 4. 2. 2013 spracovanie podkladov, príprava informácie a jej predloženie do operatívnej 
porady primátora dňa 4. 2. 2013 

- 14. 2. 2013 predloženie informácie na rokovanie mestskej rady 
- 28. 2. 2013 predloženie informácie na rokovanie mestského zastupiteľstva 
 

 
B/4 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením  
                                   oddelenia správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Návrh Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod 
vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 908/2010 časť B zo dňa 25. 2. 2010 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu   
postupovať pri prevodoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa časti A tohto 
uznesenia. 
 

T: trvale 
                                                                         TK: 1x ročne k 31. 12. 
                                                                              
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava pri prevode nehnuteľností postupuje podľa ustanovení § 9a zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obchodné verejné súťaže sú 
vyhlasované v súlade so „Všeobecnými podmienkami OVS na prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy formou výberu víťaza elektronickou aukciou v súlade 
s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 2. 
2010“. 
 
 
B/5 
 
Nositeľ uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta   
                                   SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským  zastupiteľstvom  hlavného  mesta   
                                   SR Bratislavy 
  
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Za účelom zdokumentovania oprávnenosti nárokov na poskytnuté zľavy (bonusy) držiteľom 

BMK predkladať Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy mesačne do 15. dňa 
nasledujúceho mesiaca evidenciu poskytnutých zliav realizovaných na platobných 
termináloch. 

TK: 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Riaditelia organizácii zriadených mestským zastupiteľstvom zasielajú magistrátu informáciu 
o oprávnenosti poskytnutých zliav držiteľom Bratislavskej mestskej karty.  
 
 
B/6 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením  
                                   oddelenia správy nehnuteľností 
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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 
Uznesenie č. 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 mestského zastupiteľstva sa k materiálom na predaj a prenájom majetku hlavného 
mesta zároveň predkladajú na schválenie aj návrhy kúpnopredajných a nájomných zmlúv.  
 
 
B/7 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením  
                                   oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    
Uznesenie č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  
         

T: úloha trvalá,                                                                                                           
                                   od 1. 1. 2013                  
         TK: raz ročne k 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnej dobe sa pracuje na zabezpečení softvéru potrebného k plneniu predmetného 
uznesenia.  
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B/8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, vedúci finančného oddelenia 
 
Návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR      
Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby predkladal mesačne na rokovania komisie finančnej stratégia a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, informáciu o plnení 
opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. 

 
T: mesačne 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informáciu o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej 
účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 bude v mesiaci január 2013 
predložená na rokovanie komisie finančnej stratégie a  pre správu a  podnikanie s majetkom mesta 
mestského zastupiteľstva v predbežnom znení: 
 
C 1. 1 
Začali sa práce súvisiace so  zabezpečovaním podkladov k uvedenej dokladovej inventarizácii. 
Plnenie je v štádiu šetrenia podkladov, z ktorých sa bude v oprave vychádzať. 
Obstaranie dlhodobého  majetku na účte  042 sa priebežne správcami majetku vysporadúva. 
Majetok, ktorý bol predaný spoločnosti METRO Bratislava a.s.  bol evidovaný ešte na účte 042 vo 
výške 6 621 159,87 EUR bol vyradený a odúčtovaný opravným dokladom ako oprava minulých 
rokov. 
Oddelenie správy nehnuteľností priebežne odstraňuje nedostatky v evidencii pozemkov v registri 
majetku. Nakoľko oprava sa týka väčšieho počtu položiek, je predpoklad, že práce na odstránení 
nedostatkov budú odstránené do konca roku 2013.  
 
C 1. 2 
Úloha sa priebežne plní. 
Zreálnenie ekonomickej životnosti dlhodobého majetku je zapracované do príkazu na vykonanie 
inventarizácie majetku k 31.12.2012, na základe ktorého príslušní správcovia v spolupráci 
s čiastkovou inventarizačnou komisiou navrhnú reálnu ekonomickú životnosť dlhodobého majetku. 
Toto posúdenie bude zapracované do novej Smernice o odpisovaní  majetku a do odpisového 
plánu. Predpokladaný termín dokončenia je 31.1.2013. 
 
C 1. 3 
V rámci ostatných finančných investícií je evidovaný majetok, ktorý je daný zmiešanou zmluvou 
do správy a prenájmu  Dopravnému podniku. Na prepracovaní zmluvy o využívaní tohto majetku 
pracuje v spolupráci s Dopravným podnikom oddelenie legislatívno-právne a finančné. Zmluva je 
v štádiu rozpracovania a po vzájomnom odsúhlasení zmluvy a následných majetkových 
a účtovných vzťahov audítormi spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s. a HLMSR Bratislava je 
predpokladaný termín vysporiadania  do vykonania  ročnej účtovnej závierky. 
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C 1. 4  
Rozdelenie hodnoty národnej kultúrnej pamiatky a jej technického zhodnotenia spracúva správca 
majetku – oddelenie technického zabezpečenia budov v spolupráci s oddelením správy majetky 
a finančným oddelením. Po vyčíslení technického zhodnotenie jednotlivých kultúrnych pamiatok 
bude vykonané preúčtovanie na účet 029  spolu s vysporiadaním prislúchajúcich odpisov 
k vyčíslenej čiastke a pôvodná hodnota, ak bola známa, bude odúčtovaná do nákladov organizácie 
a následne bude vytvorená evidencia na podsúvahovom účte, aby mohli byť zostavené poznámky 
k individuálnej ročnej účtovnej závierke. Predpokladaný termín je do 15. 1. 2013, aby toto 
vysporiadanie mohlo byť premietnuté do inventarizácie majetku k 31. 12. 2012 a následne 
do ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2012.  
Oddelenie správy nehnuteľností požiadalo dňa 29.  9. 2012 Správu katastra pre hlavné mesto SR 
Bratislavu o zabezpečenie kópií podkladov, akým spôsobom uvedené Národné kultúrne pamiatky 
mesto nadobudlo. Správa katastra nehnuteľností časť podkladov doručila, po zabezpečení 
ostatných dokladov, bude rozdelená hodnota majetku  na nadobúdaciu hodnotu a  technické 
zhodnotenie a následne vykonaná oprava majetkových kariet a ich  preúčtovanie. O ďalšom plnení 
úlohy budeme postupne  informovať. 
 
C 1. 5 
Úloha sa priebežne plní na základe dokladov, ktoré predkladajú príslušné oddelenia finančnému 
oddeleniu. (napr.: Oddelenie technického zabezpečenia budov spracováva vyúčtovania za nájom 
nebytových priestorov za minulé obdobia, oddelenie nájmov nehnuteľností a oddelenie správy 
nehnuteľností predkladajú predpisy za minulé obdobia...)  
Je vydaný príkaz primátora na vykonanie inventarizácie majetku k 31. 12. 2012, ktorý zahŕňa aj 
zinventarizovanie pohľadávok a záväzkov. Čiastkové inventarizačné komisie v spolupráci 
so správcami zmlúv dôsledne skontrolujú  príslušné zmluvy a z nich vyplývajúce pohľadávky 
a záväzky a zároveň navrhnú tvorbu  opravných položiek v rámci doteraz platných predpisov. 
Bude vypracovaná  novela smernice, ktorou sa stanovujú zásady tvorby, použitia, účtovania 
a vykazovania opravných položiek. Predpokladaný termín novelizácie smernice je 31. 1. 2013. 
 
C 1. 6 
Úloha sa priebežne plní. 
Vykonaním dôslednej dokladovej inventarizácie pohľadávok k 31. 12. 2012 bude zabezpečená 
aj dostatočná tvorba opravnej položky. Členovia dielčich inventarizačných komisií musia na 
základe príslušných podkladov zodpovedne posúdiť, či ich dlžník   úplne alebo čiastočne nezaplatí 
a na základe tohto posúdenia navrhnú tvorbu opravnej položky k príslušným pohľadávkam. 
Konkrétnejšie informácia budú podané až po skončení vyhodnocovacieho obdobia pre dielčiu 
inventarizačnú komisiu, t. j. po 18. 1. 2013. 
Nedostatky sú spôsobené aj  nejednoznačnosťou zmluvných partnerov.  
 
C 1. 7 
V rámci finančného oddelenia bude zriadená funkcia kontrolingu v navrhovanej novej organizačnej 
štruktúre Magistrátu hlavného mesta. 
V nadväznosti na odporúčanie audítora boli zadané úlohy vedúcim zodpovedných oddelení 
na pracovnej porade zástupcu riaditeľa magistrátu dňa 16. 10. 2012 s dôrazom na potrebu 
sústrediť register daňovníkov na jednu osobu a zamedziť prístup všetkým pracovníkom, v snahe 
odstrániť neúplné, chybné, neaktuálne a duplicitné údaje, nachádzajúce sa v informačnom 
systéme. Tieto je následne potrebné zosúladiť s obchodným registrom, odsúhlasiť s formulárom 
konsolidovanej verejnej správy vydaným MF SR a nastaviť automatickú kontrolu konsolidovaného 
celku. Za účelom vytvorenia podmienok, potrebných na implementáciu odporúčaní prebehnú 
rokovania s dodávateľom informačného systému. 
 
C 1. 8 
Úloha sa priebežne plní.  
Vedúcemu oddelenia tvorby finančných zdrojov bola na porade zástupcu riaditeľa zadaná úloha 
kontrolovať správnosť účelu žiadostí a následne čerpania prostriedkov raz za štvrťrok o čom 
vyhotoví písomný záznam.   
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C 1. 9 
Úloha sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava v tejto súvislosti začlenilo do novej organizačnej štruktúry HLMSR 
Bratislava, ktorá bude platná od 1. 3. 2013  nové oddelenie vnútorného auditu. 
 
C 1. 10 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pri implementácii odporúčania audítora, ktorá povedie k náprave zisteného stavu sa uvažuje 
so začlenením funkcie interného auditu v rámci organizačnej štruktúry Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktorý by dopĺňal funkciu mestského kontrolóra, ako nezávislé a objektívne  
posúdenie finančných, ekonomických, právnych a  prevádzkových oblastí fungovania 
podriadených organizácií, spoločností. Uvedený stav je riešený v navrhovanej novej organizačnej 
štruktúre Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  
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C - návrh na predĺženie a zmeny termínov plnení uznesení Mestského  
      zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 
 
C/1 
 
Nositelia uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                    oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky 
Uznesenie č. 496/2008 časť C body 2. 2 a 2. 3 zo dňa 25. 9. 2008 
 
Uznesenie č. 496/2008 časť C body 2. 2 zo dňa 25. 9. 2008 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
2. riaditeľovi magistrátu 
2.2 Zabezpečiť  ďalšie  rozpracovanie  všeobecných  regulatívov  formulovaných  v  koncepcii  
     do  konkrétnych  záväzných  podmienok  na  podporu  rozvoja  tepelných  trhov  na  úrovni  
     regionálnych tepelných sústav v rozsahu jednotlivých mestských častí s podmienkou trvalo 
    udržateľnej energetickej bezpečnosti, hospodárnosti a ekologickej dodávky tepla v hlavnom  
    meste SR Bratislave. 
 

TK: 31. 12. 2009 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V súčasnosti sa v zmysle Dohovoru primátorov pripravuje spracovanie Akčného plánu trvalo 
udržateľnej energie, kde budú v rámci navrhnutých opatrení rozpracované kroky na podporu 
rozvoja tepelných trhov na úrovni regionálnych tepelných sústav pri dodržaní trvalo udržateľnej 
energetickej bezpečnosti, hospodárnosti a ekologickej dodávky tepla. Z uvedeného dôvodu  
žiadame o predlženie plnenia úlohy podľa bodu C. 2. 2 tohto uznesenia do 31. 12. 2013. 
 
 
Uznesenie č. 496/2008 časť C body 2. 3 zo dňa 25. 9. 2008 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
2. riaditeľovi magistrátu 
2.3 Pripraviť návrh lepšieho využitia dostupných obnoviteľných zdrojov energie v hlavnom meste  
     SR Bratislave a vyrábaného tepla zo spaľovne komunálneho odpadu. 

 
TK: 31. 12. 2009 

 
Plnenie: 
Návrh ma predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V rámci procesu spracovania Akčného plánu trvalo udržateľnej energie,  ktorý  je  v  procese  
prípravy spracovania v súlade s iniciatívou Dohovoru primátorov, budú v rámci jeho navrhnutých 
opatrení rozpracované kroky na riešenie využitia vyrobeného tepla zo spaľovne komunálneho 
odpadu. Z uvedeného dôvodu žiadame o predlženie plnenia úlohy podľa bodu C. 2. 3 tohto 
uznesenia do 31. 12. 2013. 
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C/2 
 
Nositelia uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                    oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom 
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 27. 5. 2010 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Spoločnosť Incheba, a.s., doposiaľ na svojom valnom zhromaždení nerokovala o predaji 
pozemkov v k. ú. Petržalka pod Petržalským korzom, z tohto dôvodu žiadame o predĺženie termínu 
do 20. 12. 2013. 
 
 
C/3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  PhDr.    Stanislav    Rumann,   vedúci    oddelenia    verejného   obstarávania   
                                   a riaditelia rozpočtových a príspevkových  organizácií  zriadených  Mestským 
                                   zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
 
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 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011   
 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 1 zo dňa 3. 3. 2011 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
1. Predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 

informačný materiál informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných hlavným 
mestom SR Bratislavou. 

        T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12 
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Uznesenie č. 21/2011 časť E zo dňa 3. 3. 2011   

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. ukladá 
 

riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako informačný 
materiál Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných rozpočtovými 
a  príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
        T: trvale 
        TK: 1x ročne 
                k 31. 12. 

 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Keďže za sledované obdobie majú vedúci oddelení magistrátu a riaditelia organizácií zriadených 
mestským zastupiteľstvom povinnosť zaslať požadované informácie do 10. januára 2013 a tieto 
informácie je potrebné ďalej spracovať. Z uvedeného dôvodu sa táto informácia o výsledkoch 
obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými 
organizáciami zriadenými mestským zastupiteľstvom predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva v roku 2013, a z uvedeného dôvodu žiadam o predĺženie termínu - 28. 2. 2013 
(druhé februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva) ako informačný materiál.   
 
 
C/4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michaela Potočárová, riaditeľka Bratislavskej organizácie cestovného  
                                   ruchu 
 
Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011   

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. iniciovaním rokovania so Železnicami SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., o 

navrhovaných opatreniach a hľadaní riešenia k ich realizácii so spoločnosťou Slovak Lines 
a.s., so spoločnosťou Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a. s. a so spoločnosťou 
Slovenská plavba  a prístavy - lodná osobná doprava a. s. 

 
T: 31. 12. 2012 
 

Plnenie: 
Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia. 
S uvedenými subjektmi prebehli a prebiehajú rokovania ku konkrétnym opatreniam a vzhľadom 
na charakter úlohy je potrebné vykonať zmenu v termíne plnenia uznesenia 
TK: polročne počnúc 1. 1. 2013 
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C/5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michaela Potočárová, riaditeľka Bratislavskej organizácie cestovného  
                                   ruchu 
 
Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 308/2011 časť B bod 4 zo dňa 27. 10. 2011   

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. priebežným plnením jednotlivých opatrení v cestovnom ruchu a predkladaním ročných správ o 

ich plnení na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T:  31. 12. 2012 
 
Plnenie: 
Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia. 
Správa o priebežnom plnení jednotlivých opatrení v cestovnom ruchu bude súčasťou výročnej 
správy o činnosti organizácie v súvislosti s uznesením č. 409/2011 bod C 5 v mesiaci apríl členom 
Valného zhromaždenia organizácie a následne po ich schválení predložená na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu žiadam o predĺženie termínu plnenia tohto  
uznesenia do T: 30. 6. 2013.   
 
 
C/6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michaela Potočárová, riaditeľka Bratislavskej organizácie cestovného  
                                   ruchu 
 
Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
Uznesenie č. 409/2011 časť C bod 5 zo dňa 15. 12. 2011   

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
5. Predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy po prvom roku fungovania        
   oblastnej  organizácie  cestovného  ruchu  výročnú  správu  o  jej  činnosti a vývoji cestovného  
  ruchu v oblasti jej pôsobenia. 

 
T: 28. 2. 2013 

 
Plnenie: 
Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia. 
Termín žiadame zmeniť z 28. 2. 2013 na 30. 6. 2013 nakoľko výsledky Štatistického úradu o vývoji 
ubytovacej štatistiky hlavného mesta SR Bratislavy sú oficiálne zverejnené koncom marca a na ich 
spracovanie je potrebný určitý čas. Zároveň výročná správa o činnosti  bude  predložená  Valnému  
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zhromaždeniu BTB v priebehu mesiaca apríl 2013 a predložená bude mestskému zastupiteľstvu 
po schválení členmi Valného zhromaždenia organizácie. Termíny zasadnutia VZ BTB počas roka 
2013 budú predmetom odsúhlasenia riadneho Valného zhromaždenia organizácie konaného dňa 
9. 1. 2013.  
 
 
C/7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora 
 
Návrh na zriadenie pracovnej komisie za účelom spracovania a predloženia návrhu 
revitalizácie časti lesoparku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Železná 
studnička 
Uznesenie č. 514/2012 zo dňa 29. 3. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

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. 
 
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 zmenu termínu plnenia uznesenia. 
Komisia  pre revitalizáciu  lokality Lesoparku po zapracovaní pripomienok členov komisie   
spracovala v spolupráci s ONN návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže  na vybudovanie 
parkovacieho domu v lokalite   „Partizánska lúka“ a  o investora v lokalite  „Železná studnička“.  
V súčasnej dobe sa pripravujú žiadosti o stanovisko dotknutých organizácií s investičným 
zámerom v lokalite „Partizánska lúka“. Z uvedeného dôvodu žiadam o zmenu termínu plnenia 
uznesenia, a to TK: štvrťročne počnúc 1. 1. 2013. 
 
 
C/8 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka 
     Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený  
                                    vedením oddelenia správy nehnuteľností 
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Informácia o stave Mestských kúpeľov Grössling 
Číslo uznesenia: 556/2012 časť B body 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.  6. 2012 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V zmysle záverov z OPP dňa 10. 12. 2012 bude hlavné mesto SR Bratislava hľadať stratégiu 
spolupráce so súkromným sektorom a potenciálneho súkromného partnera. V spolupráci 
s oddelením nájmov nehnuteľností bude predložený informatívny materiál do OPP pána primátora 
najneskôr do 25. 3. 2013. Na základe uvedeného žiadam predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30. 
4. 2013. 
 
 
C/9 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca legislatívno- 
                                   právneho oddelenia 
 
Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 
KSP, s.r.o., dňa 24. apríla 2012 
Uznesenie č. 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, ktorý by mal byť predložený na rokovanie Mestského  
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zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2013. Z uvedeného dôvodu 
žiadame o predĺženie lehoty do 31. 3. 2013. 
 
 
C/10 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Michalička, vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 5. 2012 
Uznesenie č. 632/2012 časť D zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zahájil práce na novelizácii štatútu hlavného mesta SR Bratislavy: 
1. doplnenie čl. 56 ods.  4 v znení Bratislava poskytne mestským častiam raz za štvrťrok k 15. dňu 
nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka zoznam nehnuteľností nachádzajúcich sa na území 
príslušnej mestskej časti, za ktoré bola vyrubená daň z nehnuteľností s uvedením výšky vyrubenej 
dane a s jej výpočtom. 
2. doplnenie čl. 57 ods. 3 Mestská časť oznámi Bratislave raz za štvrťrok rozdiely vo vyrubení dane 
za nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území mestskej časti, zistené na základe svojej evidencie a 
zoznamu predloženého Bratislavou podľa čl. 56 ods. 4 

 
T: 1. 1. 2013 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Mestské zastupiteľstvo na zasadaní dňa 27. 6. 2012 prijalo vyššie uvedené uznesenie č. 632/2012 
v časti D bod 1. a 2. zo dňa 27. 6. 2012.  
Uznesenie vychádzalo pôvodne z požiadaviek mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 
na pasívny prístup do databázy hlavného mesta SR Bratislavy ako správcu dane z nehnuteľností 
za účelom vyhľadávania a kontroly úplnosti daňovníkov prihlásených k dani z nehnuteľností. 
 
Tento zámer bol konzultovaný písomne s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré 
v odpovedi zo dňa 4. 5. 2012 písomne potvrdilo, že výkon správy dane z nehnuteľností 
v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy je nedeliteľný. 
Vzhľadom na uvedené stanovisko Ministerstvom financií Slovenskej republiky zo dňa 4. 5. 2012 
bolo s Ministerstvom financií Slovenskej republiky konzultované aj zadanie vyplývajúce z vyššie 
uvedeného uznesenia mestského zastupiteľstva č. 632/2012 zo dňa 27. 6. 2012. 
V písomnej odpovedi Ministerstvom financií Slovenskej republiky doručenej Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislava dňa 20. 9. 2012 Ministerstvom financií Slovenskej republiky pripustilo, že za 
porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva 
inému správcovi dane alebo inému zamestnancovi toho istého správcu dane na účely správy daní 
s odkazom na daňový poriadok, ktorý nedefinuje kto je iný správca dane. 
Na základe uvedeného písomného stanoviska Ministerstvom financií Slovenskej republiky bol 
predložený návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení podľa uznesenia 
mestského zastupiteľstva č. 632/2012 zo dňa 27. 6. 2012 do operatívnej porady primátora 
na rokovanie dňa 15.10.2012. 
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Operatívna porada primátora zo dňa 15. 10. 2012 v zápise pod bodom 11a prijala nasledovnú 
úlohu: 
11a -  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
          „Súhlasím  s  návrhom  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy 
          a prerokovaním dodatku s mestskými časťami“.  
 
Postup pri schvaľovaní návrhu dodatku štatútu upravuje § 103 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov (ďalej len “štatút“) v ods. 1 až 3 nasledovne: 
 

(1) Návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokuje Bratislava s mestskými časťami. Starosta 
zašle primátorovi pripomienky mestskej časti do jedného mesiaca odo dňa požiadania. 
Po vyhodnotení pripomienok mestských častí návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokujú vecne 
príslušné komisie mestského zastupiteľstva. 

(2) Po prerokovaní návrhu štatútu alebo jeho dodatku v komisiách mestského zastupiteľstva 
požiada primátor starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva 
k návrhu štatútu alebo jeho dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí 
obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada. Starosta 
doručí primátorovi písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa  
požiadania. V prípade, že starosta v tejto lehote písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva 
nedoručí, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí. 

(3) Ak s návrhom štatútu alebo jeho dodatku nesúhlasí najmenej 10 miestnych 
zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského 
zastupiteľstva. 
 
Návrh dodatku štatútu bol v zmysle čl. 103 ods. 1 štatútu zaslaný listom primátora zo dňa 19. 10. 
2012 na prerokovanie s mestskými časťami. 
Stanoviská zaslali všetky mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. Posledné boli doručené 
dňa 8. 1. 2013, a to stanovisko mestskej časti Bratislava-Vajnory a mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa. Ako vyplýva z obsahu stanovísk mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu 
dodatku štatútu, výsledok prerokovania s mestskými časťami je nasledovný: 
1. Súhlasia 4 mestské časti Bratislavy: Staré Mesto, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica. 
2. Pripomienky k návrhu uvádza 7 mestských častí: Nové Mesto, Rača, Dúbravka, Petržalka, 

Jarovce, Čunovo, Podunajské Biskupice. 
3. Nesúhlasia 4 mestské časti: Ružinov, Devín, Devínska Nová Ves, Rusovce. 
 
Návrh opatrení:  
1. Informovať operatívnu poradu primátora o výsledku prerokovania návrhu dodatku štatútu podľa 

uznesenia mestského zastupiteľstva č. 632/2012 s mestskými časťami hlavného mesta SR 
Bratislavy (11 mestských častí nesúhlasí). 

2. Postúpiť materiál návrhu štatútu s výsledkom prerokovania s mestskými časťami hlavného 
mesta SR Bratislavy na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. 

 
Z vyššie uvedených dôvodov žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia na 30. 6. 2013. 



Informácia  o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k 31. 12. 2012   

Kód uzn.: 1.9.8 

1.9.5 

1.9.4 

Uznesenie č. 778/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

1. zobrať na vedomie 

1. 1  Splnené uznesenie:     

    - 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 

    - 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 

    - 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 

    -   44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 

    -   49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 

    - 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

    - 721/2005 časť C bod 6 zo dňa 30. 6. 2005 

    - 796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 

    - 799/2009 časť C bod 2 zo dňa 19. 11. 2009 

    - 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 

    - 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 

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

    - 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 

    - 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 

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

    - 545/2012 časť B zo dňa 26. 4. 2012 

    - 672/2012 časť B bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 a uznesenie č. 924/2012  časť C  

      zo dňa 13. 12. 2013 

    - 717/2012 zo dňa 27. 6. 2012 

    - 767/2012 časť B zo dňa 27. 9. 2012 

    - 848/2012 zo dňa 25. 10. 2012 

    - 864/2012 časť B zo dňa 22. 11. 2012 

    

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

    - 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 

    - 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 

    - 594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 

    - 908/2010 časť B zo dňa 25. 2. 2010 

    - 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 

    -     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

    -   639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   



    -   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 

     

2. schváliť 

predĺženie termínov plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a zmenu termínu plnenia 

uznesenia: 

___________________________________________________________________________ 

nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 

uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 

riaditeľ magistrátu  496/2008      TK: 31.12. 2009 31. 12. 2013 

    časť C bod 2.2 

    časť C bod 2.3 

    zo dňa 25. 9. 2008 

primátor   955/2010     T: 27. 5. 2010 20. 12. 2013 

    časť D 

    zo dňa 29. 4. 2010 

riaditeľ magistrátu  21/2011      

                                               časť D bod 1      T: 31. 12. 2012 28. 2. 2013 

riaditelia organizácií  časť E      T: 31. 12. 2012 28. 2. 2013 

zriadených MsZ  zo dňa 3. 3. 2011 

primátor   308/2011     T: 31. 12. 2012 zmena termínu: 

    časť B bod 3                TK: polročne 

                                                zo dňa 27. 10. 2011                                         počnúc 

                                 od 1. 1.2013 

primátor   308/2011     T: 31. 12. 2012 30. 6. 2013 

    časť B bod 4 

    zo dňa 27. 10. 2011 

primátor   409/2011     T: 28. 2. 2013 30. 6. 2013 

    časť C bod 5 

    zo dňa 15. 12. 2011 

primátor   514/2012     T: 30. 6. 2012 zmena termínu: 

    zo dňa 29. 3. 2012     TK: štvrťročne  

                                                                                                                         počnúc 

           od 1. 1. 2013 

primátor   556/2012        30. 4. 2013 
    časť B bod 1 a 2    T: 17. 5. 2012 
    zo dňa 26. 4. 2012    T: 14. 6. 2012 

primátor   557/2012     T: 27. 9. 2012 31. 3. 2013 

    časť B 

    zo dňa 26. 4. 2012 

primátor   632/2012     T: 1. 1. 2013             30. 6. 2013 

    časť D 

    zo dňa 27. 6. 2012 

 


