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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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

   - 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
            - 594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 
            - 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30.   6. 2011 
            - 305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 
            - 672/2012 časť B bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 v znení uznesenia č. 924/2012 časť C zo dňa  
              13. 12. 2012 
            - 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27.   6. 2012 
            - 825/2012 časť B zo dňa 25. 10. 2012 
 
2. Priebežne plnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

            - 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
 -     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
            -  673/2012 časť C bod 6 zo dňa 27. 6. 2012 
          
 

B. schvaľuje 

predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
primátor   383/2000     1x ročne  27. 3. 2013 
    zo dňa 14. 9. 2000    februárové 
          zasadnutie MsZ 
______________________________________________________________________________
primátor   557/2012     27. 9. 2012  30. 6. 2013 
    časť B 
          zo dňa 26. 4. 2012 
______________________________________________________________________________ 
riaditeľ magistrátu  673/2012      30.11. 2012  30. 6. 2013 
    časť C bod 3 
    zo dňa 27. 6. 2012 
______________________________________________________________________________ 
riaditeľ magistrátu  673/2012      25.10. 2012  30. 6. 2013 
    časť C bod 8 
    zo dňa 27. 6. 2012 
mestské zastupiteľstvo 838/2012    22. 11. 2012    6.  6. 2013 
    časť B 
    zo dňa 25. 10. 2012 
______________________________________________________________________________ 
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A - splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
      Bratislavy 
 
 
A/1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, 1. zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                    legislatívno-právneho oddelenia 
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru 
Uznesenie č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

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

    
   T: ihneď po zistení 
   TK: k 31. 12.  
 

Uznesením MsZ č. 223/2003 časť B bod 2 bola schválená zmena kontrolných termínov plnenia 
uznesenia.                                                     
   
  T: trvale 
                                                                     TK: februárové zas. MsZ 
     
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o trestných oznámeniach podaných v roku 2012 za hlavné mesto SR Bratislavu sa 
zaraďuje na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 2. 2013 ako informačný materiál. 
 
 
A/2 
 
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. 
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Uznesením č. 938/2012 časť D bod 3 zo dňa 7. 2. 2013 sa dopĺňa bod č. 2 v znení: 
 
2. Predkladať mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizácii   
    zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave 
    za roky 2009 - 2015 
           T: trvalý 
          TK:  1 x ročne k 28. 2. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál „Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 
2012, realizačný plán na rok 2013“ (ďalej len „informácia“) bol prerokovaný v operatívnej porade 
primátora 4. 2. 2013 s odporučením na doplnenie a opätovné predloženie do operatívnej porady 
primátora 18. 2. 2013, na ktorej prijala záver – aktualizovať realizačný plán podľa schváleného 
rozpočtu  na  rok  2013  a  tento predložiť do operatívnej porady 25. 2. 2013. Z uvedeného dôvodu  
sa  informácia s akčným plánom na rok 2013 predkladá na rokovanie mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva v mesiaci marci 2013. 
 
 
A/3 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, 1. 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: 27. 2. 2013 

 
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 7. februára 2013 a tiež 27. februára 2013. 

 
 

A/4 
 
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 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.   aby pravidelne, na každom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, informoval o stave príprav 1. etapy projektu NS MHD Hlavná stanica - Janíkov dvor 
a stave dokumentácie potrebnej pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky 
z peračného 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. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 7. 2.  a 27. 2. 2013 bol ako riadny bod programu 
zaradený materiál Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) 
a v jej regióne. 
Na základe uznesenia č. 444/2012 bude materiál naďalej predkladaný ako riadny materiál 
na každé nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

 
 
A/5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, 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 

 
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 

 
 
Uznesenie č. 924/2012 časť C dňa 13. 12. 2012 
 
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. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o aktuálnom právnom stave investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej 
stanice ŽSR v Bratislave v zmysle schváleného uznesenia č. 924/2012 zo dňa 13. 12. 2012 bod C, 
bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 2. 2013. 
 
 
A/6 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia  
                                    
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - hmotného,   nehmotného,  
    pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových  účtoch. 

 
T: 31. 01. 2013 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Prebiehajúce dokončovacie práce na zostavení fyzickej a dokladovej inventarizácie hmotného 
a nehmotného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2021 boli dokončené 
k 28. 2. 2013. 
 

 
A/7 
 
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 

 
Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Uznesenie č. 825/2012 časť B zo dňa 25. 10. 2012 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

prerokovať realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo všetkých komisiách 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 30. 11. 2012 

 
Uznesením č. 895/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 zmena termínu plnenia uznesenia na 15. 2. 
2013. 
 
 



 7

 
 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy požiadal listom dňa 7. 1. 2013 predsedov komisií 
mestského zastupiteľstva o prerokovanie a zaujatie stanoviska k aktuálnemu PHSR do konca 
februára 2013.    
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B - priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného  
      mesta SR Bratislavy 
 
 
B/1 

 
Nositelia uznesenia:       riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                         mesta SR Bratislavy 
Plnitelia 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 1 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 

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

hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK. 
 

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

 
Uznesením MsZ č. 587/2012 bod 2 zo dňa 31. 5. 2012 zmena termínu kontroly uznesenia raz 
ročne vždy k 28. 2. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Riaditelia organizácii zriadených mestským zastupiteľstvom zasielajú magistrátu informáciu 
o oprávnenosti poskytnutých zliav držiteľom Bratislavskej mestskej karty.  
 

 
B/2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, 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 
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 

 
 



 9

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva sa k materiálom na predaj a prenájom majetku hlavného 
mesta zároveň predkladajú na schválenie  aj  kúpnopredajné  a nájomné zmluvy.  

 
 
B/3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia nájmov  
                                   nehnuteľností, poverený vedením oddelenia správy nehnuteľností 

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

C. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
6. Vysporiadať predaný majetok hlavného mesta SR Bratislavy v minulom období s vyradením 
    z registra majetku. 

T: 30. 11. 2012 
 
Uznesením MsZ č. 895/2012časť C zo dňa 13. 12. 2012 predĺžený termín na 28. 2. 2013. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Vysporiadanie predaného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v minulom období sa vykonáva 
spolu so sledovaním majetku a zároveň s opravou údajov na majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy.   
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C - návrh na predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského  
       zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
C/1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia nájmov  
                                   nehnuteľností, poverený vedením oddelenia správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Nájmy pozemkov, bytových a nebytových priestorov 
Uznesenie č. 383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

       
Uznesením MsZ č. 233/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2003 zmena termínu. 

 
T: trvale 

                    TK: 1x ročne k 1. 1.   
                                                                                                               za predchádzajúci rok 
                                  (februárové zasadnutie MsZ)
  
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Materiál „Informácia o nájomných zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových 
a nebytových priestorov“ bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 3. 2013 
z dôvodu plnenia termínovanej úlohy (spracovania platobných predpisov). 
 
 
C/2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, 1. 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 
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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. 09. 2012 
 
Uznesením MsZ č. 938/2012 časťou C bol predĺžený termín plnenia na 31. 3. 2013. 
 
Plnenie: 
Materiál sa spracováva ako súčasť komplexného materiálu obsahujúceho hodnotenie majetkových 
účastí hlavného mesta SR Bratislavy v obchodných spoločnostiach, ktorý by mal byť po 
prerokovaní v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy predložený na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2013. 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 14.2.2013 prijala uznesenie 
č. 783/2013, ktorým odporučila, aby bol predmetný materiál predložený na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po jeho dopracovaní 
o vyhodnotenie roku 2012 (účtovné výkazy) hodnotených spoločností s majetkovou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe uvedeného boli dňa 27.2.2013 oslovené všetky 
obchodné spoločnosti so žiadosťou o predloženie účtovnej závierky za rok 2012.  

Z uvedeného dôvodu žiadam o predĺženie termínu do 30.6.2013. 
 
 
C/3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci finančného oddelenia  
 

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 3 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
3. Prehodnotiť vymožiteľnosť pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy po lehote splatnosti,  
   navrhnúť vytvorenie opravnej položky, vysporiadať nevymožiteľné pohľadávky. Vykonať všetky  
   predpisy pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv za služby dodané do konca kalendárneho roku  
  2012. 
         T: 30. 11. 2012 
 
Uznesením MsZ č. 895/2012 z 13. 12. 2012 predĺženie termínu na 28. 2. 2013. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Čiastkové inventarizačné komisie posúdili vymožiteľnosť pohľadávok hlavného mesta SR 
Bratislavy po lehote splatnosti a navrhli výšku tvorby opravnej položky. 
Z dôvodu sklzu v predkladaní predpisov pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv na finančné 
oddelenie, žiadame o predĺženie termínu plnenia do 30. 6. 2013. 
K zdôvodneniu plnenia uvedeného uznesenia konštatujem, že oddelenie nájmov nehnuteľností 
k 28. 2. 2013 zabezpečilo predpis nájomného vyplývajúceho z platných nájomných zmlúv.  
Uvedený sklz vznikol z dôvodu nedostatočného personálneho vybavenia oddelenia.  
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C/4 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ľubica Chlebová, 1. zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                    legislatívno-právneho oddelenia 
 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 8 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
8. Uzavrieť zmluvný vzťah s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., o nakladaní s majetkom 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý využíva Dopravný podnik Bratislava, a.s., na zabezpečenie 
mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave. 

 
T: 25. 10. 2012 

 
Uznesením MsZ č. 850/2012 časťou B bod 1 bolo predĺžený termín plnenia na 31. 03. 2013. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 

Medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (ďalej len „hlavné mesto“) 
a spoločnosťou DPB, a.s. je od 20.4. 1994 uzavretá zmluva o spravovaní majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 30/94, ktorá upravuje nakladanie s majetkom hlavného mesta, ktorý využíva DPB, 
a.s. na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste. V zmysle prijatých 
opatrení hlavného mesta k správe Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku 
kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, 
pohľadávkami za rok 2009, je potrebné vyššie uvedenú zmluvu prepracovať a zjednotiť zoznam 
všetkého majetku, ktorý má DPB, a.s. v prenájme od hlavného mesta.  

Z uvedeného dôvodu boli odbornými útvarmi magistrátu hlavného mesta vyvolané viaceré 
stretnutia so zástupcami spoločnosti DPB, a.s.. Výsledkom predmetných rokovaní bola zhoda 
zúčastnených, že sporné otázky potrebné k úprave zmluvných vzťahov bude možné doriešiť až po 
rokovaní audítorov hlavného mesta a DPB, a.s. Sporné otázky boli audítormi prekonzultované na 
spoločnom stretnutí dňa 7.2.2013 a v súčasnosti sa hľadá spôsob ich doriešenia. 
Z uvedeného dôvodu žiadame o predĺženie termínu do 30. 6. 2013. 
 
 
C/5 
 
Nositeľ uznesenia: Poslanci mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Poslanci mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 616/2012 zo dňa 31. 05. 2012 a schválenie podmienok  obchodnej verejnej súťaže na 
dlhodobý nájom nehnuteľností, za účelom vybudovania športového areálu  a parkoviska  
objektu bývalého cyklistického štadióna ul. Odbojárov a Kalinčiakova,   a to pozemkov parc. 
č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57 
a stavby súpis. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57  v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 838/2012 časť B zo dňa 25. 10. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. zriaďuje 
 
komisiu zo zástupcov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a nezávislých poslancov pre prípravu podmienok obchodno-verejnej súťaže. 
Podmienky obchodno-verejnej súťaže predložiť na novembrové zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 22. 11. 2012 
 
Uznesením MsZ č. 895/2012 z 13. 12. 2012 časť C predĺženie termínu plnenia uznesenia na 28. 2. 
2013. 

 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Komisia postupne dospela k názoru, že v danej lokalite bude prospešnejšie zatiaľ nevypísať VOS, 
ale v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a občanmi participatívnym zisťovaním 
stanoviť správny pomer využitia lokality, napr. mestský park 60%, hracie prvky a individuálny šport 
25%, parkovanie 15%.  
Žiadam o posun termínu plnenia uznesenia na 6. 6. 2013. 
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Uznesenie č. 821/2013 

zo dňa 14. 03. 2013 
 
Mestské rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

1. zobrať na vedomie 
 
1. 1 Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
   - 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
            - 594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 
            - 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30.   6. 2011 
            - 305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 
            - 672/2012 časť B bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 v znení uznesenia č. 924/2012 časť C zo  dňa 

13. 12. 2012 
            - 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27.   6. 2012 
            - 825/2012 časť B zo dňa 25. 10. 2012 
 
1. 2 Priebežne plnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
            - 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
 -     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
            -  673/2012 časť C bod 6 zo dňa 27. 6. 2012 
          
2. schváliť 
 
2. 1 predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
       Bratislavy: 
 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
primátor   383/2000     1x ročne  27. 3. 2013 
    zo dňa 14. 9. 2000    februárové 
          zasadnutie MsZ 
______________________________________________________________________________ 
primátor   557/2012     27. 9. 2012  30. 6. 2013 
    časť B 
          zo dňa 26. 4. 2012 
______________________________________________________________________________ 
 
riaditeľ magistrátu  673/2012      30.11. 2012  30. 6. 2013 
    časť C bod 3 
    zo dňa 27. 6. 2012 
______________________________________________________________________________ 
 
riaditeľ magistrátu  673/2012      25.10. 2012  30. 6. 2013 
    časť C bod 8 
    zo dňa 27. 6. 2012 
 
mestské zastupiteľstvo 838/2012    22. 11. 2012    6.  6. 2013 
    časť B 
    zo dňa 25. 10. 2012 
______________________________________________________________________________ 
 


