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 Kód uzn.:1.9.8 
                1.9.5                         

                     
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 

 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

     1.1    č.   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999   
     1.2    č.   524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
     1.3    č.   155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
     1.4   č.    691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
     1.5    č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
     1.6    č.     64/2011 časť B zo dňa 31. 3. 2011 
     1.7    č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
     1.8    č.   305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 
     1.9    č.   308/2011 časť B body 4 zo dňa 27. 10. 2011 
     1.10  č.   409/2011 časť C bod 5 zo dňa 15. 12. 2011 
     1.11  č.   632/2012 časť D body 1a 2 zo dňa 27. 6. 2012  
     1.12  č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
     1.13  č.   989/2013 časť B zo dňa 27. 2. 2013 
     1.14  č. 1017/2013 časť B bod 2 zo dňa 27. 3. 2013 
     1.15  č  1017/2013 časť C body 4, 5, zo dňa 27. 3. 2013 
     1.16  č. 1042/2013 časť B zo dňa 25. 4. 2013 
     1.17  č. 1070/2013 časť D zo dňa 6. 6. 2013 
 
2. Priebežne plnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

     2.1    č.   240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
     2.2    č.   796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
     2.3    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
     2.4    č.   308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011 
     2.5    č.   446/2012 časť C zo dňa 2. 2. 2012 
     2.6    č.   514/2012 zo dňa 29. 3. 2012 
     2.7    č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
     2.8    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
     2.9    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
     2.10  č. 1017/2013 časť C body 1, 2, 3, 6, 7, zo dňa 27. 3. 2013 
 
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    3.1    č. 1017/2013 časť B bod 1 zo dňa 27. 3. 2013 

 

B. schvaľuje 

 

predĺženie termínu plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva 

nositeľ    číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia   zo dňa          termín 
_____________________________________________________________________________             
primátor   1017/2013        6. 6. 2013             24. 10. 2013 
    časť B bod 1 
    zo dňa 27. 3. 2013 
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____________________________________________________________________________ 
primátor   1147/2013        každé zasad. MsZ 24. 10. 2013 
    časť D bod 2                    počnúc 26. 9. 2013 
    zo dňa 25.- 26. 6. 2013 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
primátor   1147/2013       26. 9. 2013            24. 10. 2013 
    časť D bod 3                   
    zo dňa 25.- 26. 6. 2013 
_____________________________________________________________________________ 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

1/1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Pult centrálne ochrany oddelenia vnútornej správy, 
                                   oddelenie životného prostredia magistrátu 
 

Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
Kontrol 
Uznesenie č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
pravidelne predkladať správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
      T: polročne 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na rokovania mestského zastupiteľstva boli predložené medzi informačnými materiálmi informácie 
o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou od nasledovných 
subjektov, u ktorých boli vykonané kontroly útvarom mestského kontrolóra s prijatými opatreniami: 
 
1. Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov zistených mestským 
kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy - PCO (pult centrálnej ochrany) - mestské 
zastupiteľstvo 27. 2. 2013, informačný materiál pod písmenom c). 
 
2. Správa o plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov zistených mestským 
kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy následnou finančnou kontrolou č. 11/2011 - mestské 
zastupiteľstvo 27. 2. 2013, informačný materiál pod písmenom d). 
 
 

1/2 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Achimsky, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti 
                                   Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 
vyhliadkach do budúcnosti 
Uznesenie č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa 

realizuje separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého materiálu. 
 

T:   trvale, 1x ročne 
TK: k 30. 6., počnúc rokom 2002 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie 
druhotných surovín bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva v dňoch 26. a 27. 6. 
2013 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1096/2013. 
 
 
1/3 

Nositeľka uznesenia: Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora hlavného mesta  
                                     SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:    Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave 
 
Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

Ing. Petru Nagyovú Džerengovú, námestníčku primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
polročne informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o realizácii Programu 
výstavby bytov v Bratislave. 

 
              T: trvalý 

 TK: 1 x ročne k 30. 6. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o realizácii Programu výstavby bytov v Bratislave bola zaradená medzi informačnými 
materiálmi na  rokovaní mestského zastupiteľstva v dňoch 26. a 27. 6 2013 pod písmenom h).          
 
 
1/4 
 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta  
                                   SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta  
                                   SR Bratislavy 
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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. 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na rokovania mestského zastupiteľstva boli predložené medzi informačnými materiálmi informácie 
o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou od nasledovných 
subjektov, u ktorých boli vykonané kontroly útvarom mestského kontrolóra s prijatými opatreniami: 
 
1. Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským 
kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zariadeniach pre seniorov GERIUM a Dom tretieho 
veku - zasadnutie mestského zastupiteľstva 7. 2. 2013, informačný materiál pod písmenom j). 
 
2.Informácia o prijatí a plnení opatrení vyplývajúcich z vykonanej kontroly v ZUŠ Eugena Suchoňa, 
Batkova  2, Bratislava - zasadnutie mestského zastupiteľstva 7. 2. 2013, informačný materiál pod 
písmenom k). 
 
3. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou 
útvarom mestského kontrolóra a o ich plnení v mestskej príspevkovej organizácii Múzeum mesta 
Bratislavy - zasadnutie mestského zastupiteľstva 6. 6. 2. 2013, informačný materiál  pod 
písmenom j). 
  
4. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou 
útvarom mestského kontrolóra v mestskej rozpočtovej organizácii Základnej umeleckej škole Jána 
Albrechta Topoľčianska 15, Bratislava - zasadnutie mestského zastupiteľstva 6. 6. 2. 2013, 
informačný materiál pod písmenom k). 
 
5. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v organizácii Domov seniorov Archa - zasadnutie 
mestského zastupiteľstva 26. - 27. 6. 2013, informačný materiál pod písmenom j). 
 
6. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou 
útvarom mestského kontrolóra v mestskej rozpočtovej organizácii Základnej umeleckej škole 
Istrijská 22, Bratislava - zasadnutie mestského zastupiteľstva 26. - 27. 6. 2013, informačný 
materiál pod písmenom k). 
 
7. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou 
útvarom mestského kontrolóra v mestskej rozpočtovej organizácii v Základnej umeleckej škole 
Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava - zasadnutie mestského zastupiteľstva 26. - 27. 6. 
2013, informačný materiál pod písmenom l). 
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1/5 
 
Nositelia uznesenia:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským  
                                     zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským  
                                     zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
                                      
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

           T: trvale 
                     TK: 1x ročne k 30. 6. 
        
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál pod názvom „Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2012" bol 
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v dňoch 26. - 27. 
6. 2013 ako informačný materiál pod písmenom g). 
 
 
1/6 
 
Nositelia uznesenia:  poslanci    Mestského    zastupiteľstva    hlavného   mesta   SR   Bratislavy, 
                                     predsedovia dozorných rád akciových spoločností a spoločností s ručením  
                                     obmedzeným,  spoločností  s  majoritnou  účasťou  hlavného  mesta  SR  
                                     Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    poslanci    Mestského    zastupiteľstva    hlavného    mesta   SR  Bratislavy, 
                                     predsedovia dozorných rád akciových spoločností a spoločností s ručením  
                                     obmedzeným, spoločností  s  majoritnou  účasťou  hlavného   mesta   SR  
                                     Bratislavy 
 
Rôzne: Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských 
zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta 
Uznesenie č. 64/2011 časť B zo dňa 31. 3. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
predsedom dozorných rád akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným, 
spoločností s majoritnou účasťou mesta, aby ako zástupcovia mesta v obchodných spoločnostiach 
predkladali mestskému zastupiteľstvu informáciu o činnosti spoločnosti a činnosti dozornej rady. 

 
TK: 1x ročne  k 30. 6. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Predsedovia dozorných rád akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným 
s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy predložili na rokovanie mestského 
zastupiteľstva v dňoch 26. a 27. 6. 2013 informáciu o činnosti akciových spoločností a spoločností 
s ručením obmedzeným s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012, ktorá 
bola zaradená medzi informačné materiály pod písmenom f). 
 
 
1/7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, vedúci 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. 

 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo nám. 
2, Bratislava, ktorej predkladateľom je primátor hlavného mesta SR Bratislavy, bola predložená 
na rokovaní mestského zastupiteľstva v dňoch 26. - 27.  júna 2013 a bolo k nej prijaté uznesenie 
č. 1165/2013. 
 
 
1/8 
 
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 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne, na každom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, informoval o stave príprav 1. etapy projektu NS MHD Hlavná stanica - Janíkov dvor 
a stave dokumentácie potrebnej pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky 
z operačného programu doprava 2007 - 2013 na 1. časť 1. etapy projektu NS MHD Šafárikovo 
nám. - Bosákova ul.   

     
  T: každé riadne zasadnutie MsZ 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 26. a 27. 6. 2013 bol predložený ako riadny bod 
programu  materiál "Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) 
a v jej regióne" a bolo k nemu prijaté uznesenie č 1164/2013. 
Na základe uznesenia č. 444/2012 bude materiál naďalej predkladaný ako riadny materiál 
na každé nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
1/9 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. František Stano, zamestnanec kancelárie primátora pre oblasť  
                                   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 
 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 938/2013 časťou C zo dňa 7. 2. 2013 bol pôvodný termín 
plnenia uznesenia predĺžený na 30. 6. 2013. 

 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Správa o priebežnom plnení jednotlivých opatrení v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy bola predložená na rokovaní mestského 
zastupiteľstva v dňoch 26. -  27. 6. 2013 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1159/2013. 
 
 
1/10 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. František Stano, zamestnanec kancelárie primátora pre oblasť  
                                   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 
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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 

 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 938/2013 časťou C zo dňa 7. 2. 2013 bol pôvodný termín 
plnenia uznesenia predĺžený na 30. 6. 2013. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Výročnú správu o hospodárení a činnosti za rok 2012 schválilo valné zhromaždenie Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu dňa 22. 5. 2013. Predmetná správaná bola predložená na rokovaní 
mestského zastupiteľstva v dňoch 26. -  27. 6. 2013 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1158/2013. 
 
 
1/11 
 
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 body 1 a 2 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 
 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 938/2013 časťou C zo dňa 7. 2. 2013 bol pôvodný termín 
plnenie uznesenia predĺžený na 30. 6. 2013. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Návrh dodatku štatútu bol zaslaný listom primátora starostom mestských častí Bratislavy 
dňa 10. 5. 2013 so žiadosťou o písomné stanovisko miestnych zastupiteľstiev mestských častí 
v súlade s čl. 103 ods. 2 štatútu. 
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Mestské časti posielali stanoviská miestnych zastupiteľstiev v priebehu mesiacov máj - jún 

2013. S návrhom dodatku štatútu v upravenom znení na základe akceptovaných pripomienok 
mestských častí zaslaných podľa čl. 103 ods. 1 štatútu súhlasilo 10 mestských častí: Čunovo, 
Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Rača. Staré Mesto 
a Záhorská Bystrica. Nesúhlas vyjadrilo 7 mestských častí: Nové Mesto, Podunajské Biskupice, 
Petržalka, Rusovce, Ružinov, Vajnory a Vrakuňa. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestskej 
rady dňa 12. 9. 2013, ale nebolo k nemu prijaté uznesenie. Predkladá sa na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 26. 9. 2013. 
 
 
1/12 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
Uznesenie č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby minimálne 2x do roka informoval o činnosti a rokovaniach v rámci Združenia miest a obcí 
Slovenska. 

TK: 30. 6., 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci Združenia miest a obcí Slovenska bola preložená 
medzi informačnými materiálmi na rokovaní mestského zastupiteľstva v dňoch 26. - 27. 6. 2013 
pod písmenom i). 
 
 
1/13 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca oddelenia  
                                   kultúry, školstva, športu a mládeže  
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 989/2013 časť B zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil materiál 
obsahujúci návrhy systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých z 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám a centrám 
voľného času. 

 
T: 25. 4. 2013 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Návrh systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých z rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám a centrám voľného času bol 
schválený na rokovaní mestského zastupiteľstva  dňa 6. 6. 2013 uznesením č. 1092/2013. 
 
 
1/14 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí               
 
Správa dočasnej komisie o výsledku návštev bratislavských cintorínov 
Uznesenie č. 1017/2013 časť B bod 2 zo dňa 27. 3. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2. vyvolal rokovanie s Ministerstvom kultúry SR vo veci financovania nákladov spojených 

s údržbou a ošetrovaním historických cintorínov  Ondrejský, Mikulášsky, Kozia brána vrátane 
reštaurovania historických náhrobných kameňov 

 
T: 6. 6. 2013 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Listom č. j. MAGS OSV 47565/2013-281113/389 zo dňa 23. 5. 2013 bolo oslovené MK SR vo veci 
financovania nákladov spojených s údržbou a ošetrovaním historických cintorínov - Ondrejský, 
Mikulášsky, Kozia brána, vrátane reštaurovania historických náhrobných kameňov s tým, aby 
k uvedenej veci  zaujalo stanovisko,  prípadne zvolalo rokovanie. Odpoveď bola magistrátu 
doručená dňa 27.05.2013, listom č. 2094/2013-221/9088. 
Ministerstvo kultúry SR odporučilo, aby vlastníci cintorínov (všetky uvedené historické cintoríny sú 
vo vlastníctve cirkvi) požiadali v roku 2014 o nenávratnú finančnú dotáciu z Dotačného systému 
Ministerstvo kultúry SR v rámci programu na podporu národných kultúrnych pamiatok. Vlastníci 
národných kultúrnych pamiatok môžu využiť aj iné zdroje financovania, napr. Finančný 
mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus, ku ktorému Ministerstvo kultúry SR 
pripravovalo podklady k nastaveniam v súlade s prioritami pre oblasť ochrany kultúrneho 
dedičstva.  
Dňa 15. 8. 2013 listom č. MAGS OSV 47565/2013-281113/389  boli informovaní vlastníci 
historických cintorínov - rímsko-katolícka cirkev, gréckokatolícka cirkev a evanjelická cirkev 
o možnostiach získania finančných prostriedkov na údržbu a ošetrovanie historických cintorínov 
a bolo im zaslané stanovisko Ministerstva kultúry SR. 
 
 
1/15 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Miloslav Hrádek, riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie  
                                   MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 
Správa dočasnej komisie o výsledku návštev bratislavských cintorínov 
Uznesenie č. 1017/2013 časť C body 4, 5 zo dňa 27. 3. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi príspevkovej organizácie MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

4. preradiť z II. cenovej kategórie do III. cenovej kategórie prístrešky na cintorínoch v Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa, Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na Kvetinárskej ulici, 

 
            T: trvalý 

TK: štvrťročne počnúc 1. 4. 2013 
 
Plnenie: 
Uznesenie je v tomto bode splnené. 
 
 

5. v dohľadnej dobe doriešiť problém týkajúci sa rozšírenia v mestskej časti Bratislava-
Podunajské Biskupice na Šamorínskej ulici, 

            T: trvalý 
TK: štvrťročne počnúc 1. 4. 2013 

 

Plnenie: 
Uznesenie je v tomto bode splnené. 
Súdny spor bol o dokončení stavby v mestskej časti Podunajské Biskupice bol doriešený 
mimosúdnou dohodou. V súčasnosti začali práce na svojpomocnom dokončení diela. 
Predpokladaný termín odovzdania diela je 1. 11. 2013.  
 
 
1/16 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                   oddelenia koordinácie územných systémov              
 
Ústna informácia o ropovode 
Uznesenie č. 1042/2013 časť B zo dňa 25. 4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil komplexný materiál 
o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat s prijatými uzneseniami a materiálmi vlády 
SR a stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, hlavnej 
architektky, hlavného dopravného inžiniera, ako aj Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 
T: 27. 6. 2013 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat bola predložená na rokovaní mestského 
zastupiteľstva v dňoch 26. - 27. 6. 2013 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1147/2013.  
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1/17 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                   oddelenia koordinácie územných systémov              
 
Aktualizácia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov 
v rozsahu jednotlivých lokalít 
Uznesenie č. 1070/2013 časť D zo dňa 6. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby zabezpečil zahájenie obstarania a spracovania aktualizácie územného plánu hlavného mesta 
SR Bratislavy podľa časti A tohto uznesenia. 

 
      T: 30. 6. 2013 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zabezpečuje hlavné mesto prostredníctvom 
odborne spôsobilých osôb v zmysle §2a stavebného zákona, ktoré pracujú na Oddelení 
koordinácie územných systémov magistrátu. 
 
Dňa 27. 6. 2013 bol na rokovaní za prítomnosti primátora hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len 
„primátor“), Ing.arch. Ingrid Konrad, Ing. arch. Jely Plencnerovej a Ing. arch. Evy Balašovej, 
prediskutovaný Postup obstarávania ZaD. Primátor dal pokyn na zahájenie prác v zmysle 
predloženého postupu so zapracovaním drobných pripomienok. Na základe tohto rokovania bol 
vypracovaný Harmonogram prác k 2. 7. 2013. 
 
V zmysle Harmonogramu prác sú práce na zmenách a doplnkoch ÚPN rozdelené na dve časti 
A a B. Časť A, ďalej označovaná ako ZaD 03-A, obsahuje zmenu ÚPN v lokalite Kráľova hora, 
zmenu týkajúcu sa NS MHD a Opravy technických chýb. Časť B – ďalej len ZaD 03-B obsahujú 
vecné zmeny. 
  
Dňa 2. 7. 2013 bol vydaný list Oddelenia koordinácie územných systémov magistrátu č. j. 
MAGSOKUS 50368/13/302965-302968, ktorým bol formalizovaný pokyn na zahájenie prác 
na zmenách a doplnkoch ZaD 03-A a list č. j. MAGSOKUS 50368/13/302965-302969, ktorým bol 
formalizovaný pokyn na zahájenie prác na zmenách a doplnkoch ZaD 03-B. 
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2. Priebežne plnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
2/1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Lucia Birasová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2004 
Uznesenie č. 240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
2.  Vykonať všetky opatrenia potrebné na získanie finančných zdrojov, najmä zo štátnych 

programov podpory rozvoja bývania na výstavbu bytov, obnovu a rozvoj infraštruktúry. 
 

T: trvalý 
 TK: 30.6. 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o získaných finančných zdrojoch  od 01.07.2012 do 30.06.2013: 
B.1 Splátka úveru od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. vo výške 232 190.62 EUR (účel - splatenie 
predchádzajúceho úveru od Prima (Dexia) banky Slovensko, a.s). 
 

B.2 Finančné prostriedky získané z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a štátneho 
rozpočtu pre projekty spolufinancované mestom: 
 
Názov projektu: BAUM 
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR-AT 2007-2013 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 1623,00 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 358 583,20 Eur 
 
Názov projektu: EPOURBAN 
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR-AT 2007-2013 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 2407,73 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 229 160,00 Eur 
 
Názov projektu: Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica 
Operačný program: Operačný program Bratislavský kraj 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie:  891 950,22Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 1 665 338,00 Eur 
 
Názov projektu: Centrope Capacity 
Operačný program: Operačný program Stredná Európa 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 78 115,64 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 172 156,20 Eur 
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Názov projektu: Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 
Operačný program: Operačný program Bratislavský kraj 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 0 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 2 959 430,5 Eur 
 
Názov projektu: CIDEP 
Operačný program: Cezhraničná spolupráca SK-AT 2007-2013 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 5 775,9 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 70 739,56 Eur 
 
Názov projektu: RAIL4SEE 
Operačný program: Operačný program Juhovýchodná Európa 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 0 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 166 175,00 Eur 
 
Názov projektu: EDITS 
Operačný program: Operačný program Stredná Európa 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 0 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 180 000,00 Eur 
 
Názov projektu: Trolejbusová trať Trenčianska 
Operačný program: Operačný program Bratislavský kraj 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 0 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 413 881,73Eur 
 
Názov projektu: Trolejbusová trať konečná Gaštanová 
Operačný program: Operačný program Bratislavský kraj 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 0 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 266 439,10 Eur 
 
Názov projektu: Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského 
Operačný program: Operačný program Bratislavský kraj 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 0 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 136 747,45Eur 
 
Názov projektu: Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl.  mesta SR Bratislavy 
Operačný program: Operačný program Bratislavský kraj 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 0 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 4 274 069,00 Eur 
 
Názov projektu: Incompass 
Operačný program: Interreg IVC 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 14 238,00 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 114 750,00 Eur 
 
Názov projektu: Difass 
Operačný program: Interreg IVC 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 12 144,00 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 101 893,00 Eur 
 
Názov projektu: Central Markets 
Operačný program: Central Europe 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 18 498,00 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 108 341,00 Eur 
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Názov projektu: EU SMART 
Operačný program: Central Europe 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 16 919,00 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 126 310,00 Eur 
 
Názov projektu: EKOprofit 
Operačný program: Cezhraničná spolupráca SK – AT 2007 - 2013 
Výška sumy od poskytovateľa za sledované obdobie: 3000,00 Eur 
Výška NFP podľa zmluvy o NFP: 22 400,00 Eur 
 
 
2/2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Rastislav Cenký, generálny riaditeľ Bratislavskej integrovanej dopravy, 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 
 
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. a 31. 12. 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V prvom polroku 2013 sa nevykonávali žiadne zmeny a doplnky zoznamu zastávok a železničných 
staníc v tarifných zónach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. 
 
 
2/3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci 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 
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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 plní priebežne. 
Súčasťou materiálov predkladaných  do mestského zastupiteľstva na predaj a prenájom majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sú  kúpnopredajné  a nájomné zmluvy.  
 
 
2/4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. František Stano, zamestnanec kancelárie primátora pre oblasť  
                                   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 

 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 938/2013 časťou C zo dňa 7. 2. 2013 bol pôvodný termín 
plnenia uznesenia zmenený na úlohu trvalú s TK: polročne počnúc od 1. 1. 2013. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej ako „BTB“) iniciovala viaceré stretnutia aj v roku 
2013 na realizáciu cieľov v cestovnom ruchu. V prvom polroku rokovala BTB ohľadom zriadenia 
turistického informačného centra (ďalej TIC) na Hlavnej stanici so Železnicami SR a ŽSSR, a.s., 
Prednosta Hlavnej stanice uviedol počas rokovaní, že v priestoroch Hlavnej stanice Bratislava nie 
je voľné miesto ani plocha na zriadenie TIC BTB. Navrhol sezónne letné riešenie v spolupráci 
so spoločnosťou Regiojet, a.s. Po vzájomnej dohode medzi všetkými zainteresovanými stranami 
BTB zriadila TIC na letnú sezónu júl-august 2013 otvorený pre návštevníkov mesta denne od 8.30 
h do 18.30 h.  
BTB s Letiskom M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. bolo v úzkej spolupráci pri zriadení 
nového TIC BTB v priestoroch novej príletovej haly letiska otvorenej v júli 2013. Za spolupráce 
hlavnej architektky mesta Bratislava, vedenia letiska a BTB sa navrhol nový vizuál stánku, ktorý 
bude realizovaný v druhej polovici roka 2013 a oficiálne otvorený pre poskytovanie turistických 
informačných služieb pre návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.  
Letisko M. R. Štefánika po otvorení novej príletovej haly zriadilo informačnú tabuľu odchodov 
mestskej hromadnej dopravy. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy zakúpila trinásť  
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multifunkčných automatov. Do prevádzky sa po skúšobnom teste spustili v prvom polroku 2013. Sú 
rozmiestnené   na   najfrekventovanejších,   najviac   vyťažených   miestach   v   rámci   slovenskej  
metropoly. Ide napríklad o príletovú halu Letiska gen. M. R. Štefánika i viaceré bratislavské 
nákupné centrá (AVION, BILLA, TESCO). Samospráva hlavného mesta SR zrealizovala tento 
projekt vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskej únie, z Operačného programu 
bratislavského kraja a štátneho rozpočtu. Celkové projektové náklady skončili po súťaži 
a elektronickej aukcii na sume 325 433,-- Eur.  
So spoločnosťou JCDeaux sa aktualizovali mapy mesta na ich reklamných nosičoch po Bratislave, 
ktoré sa nachádzajú aj na vstupných bránach do mesta. Tieto mapy mesta boli doplnené 
o informáciu, kde sa nachádza TIC BTB na Klobučníckej 2 aj s kontaktnými údajmi v prípade 
potreby asistencie pre návštevníkov mesta.  
So spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy – lodná doprava a.s., BTB rokovala. Rekonštrukcia 
budovy je stále v pláne a z tohto dôvodu je momentálne TIC BTB v týchto priestoroch zrušený.  
 
 
2/5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Landererova ul. 1, Bratislava 
Uznesenie č. 446/2012 časť C zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby zverejnil zápisy z rokovaní Magistrátu so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., a vládou 
Slovenskej republiky. 
 
           TK: 01. 03. 2012 a ďalej štvrťročne 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
O rokovaniach primátora hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou Henbury Development, 
s.r.o., sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva každý mesiac písomná informačná 
správa. Okrem toho primátor hlavného mesta SR Bratislavy o podrobnostiach z rokovania 
so spoločnosťou ústne informuje každý mesiac mestské zastupiteľstvo. 
 
 
2/6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora hlavného mesta  
                                   SR Bratislavy 
 
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 
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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 
 

Uznesením MsZ č. 632/2012časťou B bol predĺžený termín plnenia uznesenia na 30. 10. 2012. 
Uznesením MsZ č. 850/2012 časťou B bod 1 bolo predĺžený termín plnenia na 31. 12. 2012. 
Uznesením MsZ č. 938/2013 časťou C zmena termínu plnenia TK: štvrťročne  od 1. 1. 2013. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Správa o činnosti pracovnej komisie pre revitalizáciu Lesoparku bola predložená do mestského 
zastupiteľstva konaného dňa 27.2.2013 kde poslanci zobrali na vedomie správu o činnosti komisie 
a schválili: 
1. Zámer vypísať obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti - pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania parkovacieho domu  
v lokalite "Partizánska lúka" v území hornej Mlynskej doliny.  
2. Zámer vypísať obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti - pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie 
v lokalite "Železná studnička - Rotunda" v území Hornej Mlynskej doliny.   
Momentálne sa preveruje stanovisko dotknutých orgánov a organizácii k schválenému 
investičnému zámeru (BSK, OÚŽP, Správa CHKO Malé Karpaty, Krajský pamiatkový úrad 
Bratislava,..) 
 
 
2/7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia správy 
                                   nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
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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 sa priebežne plní. 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
hlavnej stanice ŽSR v Bratislave bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 
26. - 27. 6. 2013 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1195/2013. 
 
 
2/8 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia správy  
                                   nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 
posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú 
a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v časti 
informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, okrem 
materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské zastupiteľstvo 
v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za jún, júl a august 
a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo februári budú 
obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zadaných oddelením správy nehnuteľností 
bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 26. - 27. 6. 2013 medzi 
informačnými materiálmi pod písmenom d).  
 
 
2/9 

 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci  oddelenia správy  
                                   nehnuteľností 
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Rôzne 
Žiadosti o vyhotovenie znaleckých posudkov obsahujú žiadosť o doručenie znaleckého 
posudku v elektronickej forme. Po vyhotovení znaleckého posudku a jeho doručení budú 
tieto zverejňované na internetovej stránke www.bratislava.sk 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

schvaľuje 
 
zverejňovanie znaleckých posudkov v elektronickej forme na webovej stránke magistrátu. Žiadosť 
o znalecké posudky v elektronickej forme bude ako súčasť objednávky, prostredníctvom ktorej 
magistrát hlavného mesta SR Bratislavy s prístupom pre potreby poslancov objednáva tieto služby. 

 
T: od 1. 3. 2013  
 TK: priebežne 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Objednávky na vyhotovenie znaleckých posudkov obsahujú žiadosť o doručenie znaleckého 
posudku v elektronickej forme. Po vyhotovení znaleckého posudku a jeho doručení v elektronickej 
forme sú  zverejňované na internetovej stránke www.bratislava.sk 
 
 
2/10 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Miloslav Hrádek, riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie  
                                   MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 
Správa dočasnej komisie o výsledku návštev bratislavských cintorínov 
Uznesenie č. 1017/2013 časť C body 1, 2, 3, 6, 7, zo dňa 27. 3. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi príspevkovej organizácie MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

1. zostaviť plán nutných investícií a bežných opráv na jednotlivých cintorínoch s vyčíslením 
finančných prostriedkov na ich realizáciu,  

 

            T: trvalý 
TK: štvrťročne počnúc 1. 4. 2013 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa v tomto bode priebežne plní. Príspevková mestská organizácia MARIANUM-
Pohrebníctvo mesta Bratislavy  spracovalo požadovaný materiál, zatiaľ bez vyčíslenia potrebných 
finančných prostriedkov: 
 
Plán nutných investícií a bežných opráv na jednotlivých cintorínoch  

      

Cintorín bežné opravy a investície 
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Dom smútku - komplexná rekonštrukcia (pri vstupe padá omietka, 

zateká strecha, sadá si celá budova. Tento objekt mal byť nahradený 

novou administratívnou budovou ako nové sídlo organizácie 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

Cintorín Vrakuňa                                    

(pôvodný názov cintorín 

Ružinov) 

 - komplexná revitalizácie zelene 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- nové chodníky Cintorín Stará Vrakuňa 

- nový Dom smútku 

 - komplexná revitalizácie zelene 

Cintorín Vajnory 

- možnosť rozšírenia cintorína v spolupráci s Mestskou časťou Vajnory 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- dobudovať vodovodný rozvod a verejné osvetlenie 

- pokračovať v obnove chodníkov a ciest 

- komplexná rekonštrukcia Domu smútku a vstupného objektu 

- vodné hospodárstvo 

- komplexná rekonštrukcia oplotenia 

Martinský cintorín 

- vybudovanie vodného hospodárstva - studne 

 - komplexná revitalizácie zelene 
Komárov 

- komplexná obnova chodníkov 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- komplexná obnova chodníkov 

- nový Dom smútku Prievoz 

- možnosť rozšírenia cintorína v spolupráci s Mestskou časťou Ružinov 

 - komplexná revitalizácie zelene 
Rača 

- oprava Domu smútku 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- komplexná rekonštrukcia ciest a chodníkov 

- vybudovanie nového vodovodu a verejného osvetlenia 

- vybudovanie nového technického zázemia (vrátnica, šatňa...) 

- lokálna oprava Domu smútku 

Cintorín Slávičie údolie 

- vybudovanie vodného hospodárstva - studne 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- možnosť rozšírenia cintorína v spolupráci s Mestskou časťou Lamač 
Lamač 

- vybudovanie nového oplotenia a spevnenie svahu 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- spevnenie svahu pod cintorínom 

- komplexná obnova Domu smútku 

- vybudovanie nových chodníkov a ciest 

Dúbravka 

- vybudovanie nového vodovodu 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- komplexná obnova Domu smútku Devín 

- komplexná výmena oplotenia 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- obnova - zbúranie starého domčeka správy cintorína 

- komplexná obnova oplotenia 

Petržalka 

- rozšírenie cintorína 
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- vybudovanie vodného hospodárstva - studne 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- komplexná obnova chodníkov 

- komplexná rekonštrukcia domu smútku 
Rusovce 

- komplexná rekonštrukcia chodníkov 

  

- komplexná revitalizácie zelene 

- komplexná obnova chodníkov 

 

 

Karlova Ves 
- komplexná oprava oplotenia 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- komplexná obnova chodníkov 

- rekonštrukcia oboch vstupných brán 

- možnosť zváženia pochovávania a výstavba nových urnových stien 

Ondrejský cintorín 

- nové technické zázemie cintorína (šatne, vrátnica) 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- komplexná obnova chodníkov 

- komplexná obnova oplotenia 
Kozia Brána 

- nové technické zázemie cintorína (šatne, vrátnica) 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- komplexná obnova chodníkov 

- nové technické zázemie cintorína (šatne, vrátnica) 
Mikulášsky cintorín 

- komplexná obnova oplotenia 

 - komplexná revitalizácie zelene 

- komplexná obnova chodníkov 

- komplexná obnova oplotenia 

- komplexná obnova vstupného administratívneho objektu 

- komplexná obnova horného objektu (obradná sieň, suterén) 

- komplexná obnova vodovodu a  verejného osvetlenia 

Krematórium 

- vybudovanie vodného hospodárstva - studne 

 

 
 
2. zostaviť poradie cintorínov z hľadiska nutnosti spracovania pasportizácie stromov a vzrastlej 
zelene 

            T: trvalý 
TK: štvrťročne počnúc 1. 4. 2013 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa v tomto bode priebežne plní. 
Samotná pasportizácia vzrastlej zelene nie je nutná, nakoľko má iba informatívny charakter pre 
evidenciu drevín. Je teda potrebné zvážiť nutnosť samotnej pasportizácie. MARIANUM navrhuje 
komplexnú revitalizáciu zelene a popri tejto činnosti zrealizovať i pasportizáciu. 
 

 
3. naďalej intenzívne získavať na spoluprácu aj mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, 
na ktorých území sa nachádzajú cintoríny v správe príspevkovej organizácie MARIANUM -  
Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 

            T: trvalý 
TK: štvrťročne počnúc 1. 4. 2013 
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Plnenie: 
Uznesenie sa v tomto bode priebežne plní. 
V rámci úlohy boli oslovené všetky mestské časti, na území ktorých sa nachádzajú cintoríny 
zverené do správy organizácie MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Mestské časti Karlová 
Ves, Petržalka, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice už vyjadrili svoje požiadavky a návrhy, 
odpovede od ostatných mestských častí neboli organizácií MARIANUM doručené. MARIANUM 
naďalej vedie intenzívne rokovania ohľadne rozširovania cintorínov s mestskými časťami Vrakuňa, 
Ružinov, Petržalka, Lamač. Tieto rokovania viaznu na otázke pridelenia výšky finančných 
prostriedkov od hlavného mesta SR Bratislavy. Bez poskytnutia dostatočných finančných 
prostriedkov rozširovanie nie je možné.   
 

 
6. klásť zvýšený dôraz na kvalitu prác spojených s bežnou údržbou a estetickú stránku domov 
smútku a ich príslušenstva 
 

            T: trvalý 
TK: štvrťročne počnúc 1. 4. 2013 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa v tomto bode priebežne plní. 
Kvalita prác spojených s bežnou údržbou a estetická stránka domov smútku závisí od reálneho 
množstva finančných prostriedkov. Hlavné mesto SR Bratislava znížilo príspevok pre MARIANUM 
na bežné výdavky na rok 2013 o viac ako 53 % oproti roku 2009. V súčasnosti sa realizujú lokálne 
bežné opravy a maľovanie interiérov domov smútku. Domy smútku na cintorínoch v Rusovciach 
a v Devíne majú značne poškodené murivo a ich oprava presahuje finančné možnosti organizácie. 

 
 
7. prehodnotiť stav prenajímaných nehnuteľností a hľadať riešenie na ich efektívnejšie využitie  

  
            T: trvalý 

TK: štvrťročne počnúc 1. 4. 2013 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa v tomto bode priebežne plní. 
S ohľadom na pravidlá, ktoré stanovilo hlavné mesto SR Bratislava je doslova nemožné operatívne 
prenajímať nebytové priestory ako i pozemky ktoré máme zverené do správy. Schvaľovací proces 
je totiž zdĺhavý a niekedy trvá i niekoľko mesiacov, kým dôjde k samotnému uzavretiu nájomnej 
zmluvy (schválenie podmienok prenájmu v operatívnej porade primátora, komisii finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva, mestskej rade 
a mestskom zastupiteľstve). Tento zdĺhavý proces záujemcov odrádza. Nikto v dnešnej dobe 
nemá záujem o prenájom o cca 2 - 3 mesiace, keď je v Bratislave dostatok voľných a kvalitných 
priestorov k prenájmu ihneď. V tomto ohľade navrhuje MARIANUM prehodnotiť podmienky 
na prenájom nehnuteľného majetku, v opačnom prípade je tento majetok neprenajímateľný. 
Poukazujúc na skutočnosť, že tento majetok nie je v takom technickom a  estetickom stave, aby 
bol konkurencieschopný na súčasnom realitnom trhu a je za hranicou fyzického a morálneho 
opotrebenia. 
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3. Nesplnené uznesenie Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta SR  
    Bratislavy  
 
 
3/1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci  oddelenia správy  
                                   nehnuteľností 
 
Správa dočasnej komisie o výsledku návštev bratislavských cintorínov 
Uznesenie č. 1017/2013 časť B bod 1 zo dňa 27. 3. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
1. listom oslovil vlastníkov pozemkov pod cintorínmi za účelom vysporiadania zmluvných vzťahov. 

 
T: 6. 6. 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

 
 
4. Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia  
    Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta SR Bratislavy  
 
 
4/1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci  oddelenia správy  
                                   nehnuteľností 
 
Správa dočasnej komisie o výsledku návštev bratislavských cintorínov 
Uznesenie č. 1017/2013 časť B bod 1 zo dňa 27. 3. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
1. listom oslovil vlastníkov pozemkov pod cintorínmi za účelom vysporiadania zmluvných vzťahov. 

 
T: 6. 6. 2013 

 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V rámci participácie na riešení tejto úlohy oslovilo sociálne oddelenia magistrátu listom zo dňa 23. 
5. 2013 č. j. MAGS OSV 47565/2013-280972/389 zástupcu riaditeľa magistrátu, vedúceho 
oddelenia správy nehnuteľností  Ing. Ivana Krištofa, vo veci oslovenia vlastníkov pozemkov 
pod cintorínmi za účelom vysporiadania zmluvných vzťahov, nakoľko majetkovo-právne šetrenie 
vo veci vlastníkov pozemkov pod cintorínmi je v kompetencii vyššie uvedeného oddelenia 
magistrátu. 
Oddelenie správy nehnuteľností preveruje majetkovoprávne vzťahy cintorínov na území hlavného 
mesta SR Bratislavy v správe MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 
O výsledku šetrenia bude pripravený materiál, ktorým bude vyhodnotený stav vlastníckych vzťahov 
dotknutých cintorínov aj s vyčíslením potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie 
usporiadania majetkovoprávnych vzťahov.  
Na základe tejto skutočnosti predmetné oddelenie žiada o predĺženie termínu plnenia časti tohto 
uznesenia na 24. 10. 2013. 
 
 
4/2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                   oddelenia koordinácie územných systémov              
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D body 2 a 3 zo dňa 26. 6. a 27. 6. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  

 
T: každé zasadnutie MsZ počnúc 26. 09. 2013 

 
3. dopracovať materiál „Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat“ tak, aby bolo 
splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1042/2013 zo dňa 
24. - 25. 4. 2013 

T: 26. 09. 2013 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Na základe prijatého uznesenia mestskou radou č. 960/2013 zo dňa 12. 9. 2013 v znení: 
 
Mestské rada 

odporúča 

riešiť tému ropovodu po odbornej diskusii na októbrovom Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy za účasti ministra hospodárstva SR. 
 

T: 24. 10. 2013 
 
 
žiadam o predĺženie termínu plnenia vyššie uvedeného uznesenia na 24. 10. 2013 - zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
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Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 6. 2013 až k 31. 8. 2013 

kód uzn.: 1.9.8 
1.9.5 

 
Uznesenie č. 957/2013 

     zo dňa 12. 09. 2013 
 
Mestské rada prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 

zobrať na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

     1.1    č.   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999   
     1.2    č.   524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
     1.3    č.   155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
     1.4   č.    691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
     1.5    č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
     1.6    č.     64/2011 časť B zo dňa 31. 3. 2011 
     1.7    č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
     1.8    č.   305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 
     1.9    č.   308/2011 časť B body 4 zo dňa 27. 10. 2011 
     1.10  č.   409/2011 časť C bod 5 zo dňa 15. 12. 2011 
     1.11  č.   632/2012 časť D body 1a 2 zo dňa 27. 6. 2012  
     1.12  č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
     1.13  č.   989/2013 časť B zo dňa 27. 2. 2013 
     1.14  č. 1017/2013 časť B bod 2 zo dňa 27. 3. 2013 
     1.15  č  1017/2013 časť C body 4, 5, zo dňa 27. 3. 2013 
     1.16  č. 1042/2013 časť B zo dňa 25. 4. 2013 
     1.17  č. 1070/2013 časť D zo dňa 6. 6. 2013 
 
2. Priebežne plnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

     2.1    č.   240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
     2.2    č.   796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
     2.3    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
     2.4    č.   308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011 
     2.5    č.   446/2012 časť C zo dňa 2. 2. 2012 
     2.6    č.   514/2012 zo dňa 29. 3. 2012 
     2.7    č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
     2.8    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
     2.9    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
     2.10  č. 1017/2013 časť C body 1, 2, 3, 6, 7, zo dňa 27. 3. 2013 
 
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    3.1.   č. 1017/2013 časť B bod 1 zo dňa 27. 3. 2013 
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schváliť 

4. predĺženie termínu plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva 
 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín 
___________________________________________________________________________             

primátor   1017/2013    6. 6. 2013  24. 10. 2013 
    časť B bod 1 
    zo dňa 27. 3. 2013 
 
 


