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 Kód uzn.:1.9.8 
                1.9.5  
                1.9.4                        

                     
 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

     1.1    č.   165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
     1.2    č.   398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
     1.3    č.   912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
     1.4    č.     64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
     1.5    č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
     1.6    č.   305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 
     1.7    č.   466/2012 časť C bod 1 zo dňa 2. 2. 2012 
     1.8    č.   557/2012 časť B zo dňa 26. 4. 2012   
     1.9    č.   724/2012 časť B zo dňa 27. 9. 2012 
     1.10  č.   941/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013    
     1.11  č. 1142/2013 časť B zo dňa 26. 6. 2013 
     1.12  č. 1146/2013 časť B bod 3 zo dňa 26. 6. 2013 
     1.13  č. 1146/2013 časť B bod 6 zo dňa 26. 6. 2013 
     1.14  č. 1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

     2.1    č.   646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994   
     2.2    č.     43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
     2.3.   č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

 2.4    č.   409/2011 časť C bod 6 zo dňa 15. 12. 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.   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
     2.8    č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
     2.9    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
     2.10  č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
     2.11  č. 1147/2013 časť C, časť D body 1, 2, 3, a 5 zo dňa 26. 6. a 27. 6. 2013 
      
3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    3.1    č.  1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
3.2    č.    673/2012 časť C bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 
3.3    č.    673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
3.4    č.    673/2012 časť C bod 8 zo dňa 27. 6. 2012 

    3.5    č.  1050/2013 časť C zo dňa 25. 4. 2013 
    3.6    č.  1146/2013 časť B bod 1 zo dňa 26. 6. 2013 
    3.7    č.  1146/2013 časť B bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 
    3.8    č.  1146/2013 časť B bod 5 zo dňa 26. 6. 2013 
    3.9    č.  1146/2013 časť B bod 7 zo dňa 26. 6. 2013 
    3.10  č.  1153/2013 bod 1 zo dňa 26. 6. 2013 
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B. schvaľuje 
 
1. Predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
nositeľ    číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia   zo dňa          termín 
 
1.1 primátor   1020/2010        1 x ročne   30. 11. 2013 
                                               časť B bod 2        k 15. 9. 
                                               zo dňa 1. 7. 2010 
        
1.2 riaditeľ   673/2012        30. 11. 2012             30. 11. 2013 
      magistrátu   časť C bod 2                    predĺženie   
    zo dňa 27. 6. 2012           na 30. 9. 2013 
 
1.3 riaditeľ   673/2012        30. 11. 2012             30. 9. 2014 
      magistrátu   časť C bod 4                    predĺženie   
    zo dňa 27. 6. 2012           na 30. 9. 2013 
 
1.4 riaditeľ   673/2012        25. 10. 2012             31. 12. 2013 
      magistrátu   časť C bod 8                       
    zo dňa 27. 6. 2012           
 
      riaditeľ   1146/2013        26. 9. 2013  31. 12. 2013  
      magistrátu   časť B bod 4                   
    zo dňa 26. 6. 2013 
 
1.5 riaditeľ   1050/2013        26. 9. 2013  12. 12. 2013 
      magistrátu   časť C                   
    zo dňa 25. 4. 2013 
 
1.6 riaditeľ   1146/2013        26. 9. 2013  30. 11. 2013 
      magistrátu   časť B bod 1                   
    zo dňa 26. 6. 2013 
 
1.7 riaditeľ   1146/2013        26. 9. 2013  31. 1. 2014 
      magistrátu   časť B bod 5                   
    zo dňa 26. 6. 2013 
 
1.8 riaditeľ   1146/2013        26. 9. 2013  31. 10. 2013 
      magistrátu   časť B bod 7                   
    zo dňa 26. 6. 2013 
 
1.9 riaditeľ   1152/2013        26. 9. 2013  24. 10. 2013 
      magistrátu              bod 1 a 2                   
    zo dňa 26. 6. 2013 
 
1.10 primátor   1153/2013        26. 9. 2013  12. 12. 2013 
                                               bod 1                                                                               
                                               zo dňa 26. 6. 2013 
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2. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
    2.1   č. 64/2011 časť B zo dňa 31. 3. 2011 
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A. Splnené uznesenia  
     Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

1/1 

Nositelia uznesenia:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií  
                                    zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   PhDr. Stanislav Ruman, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
 
Rôzne - návrh na predkladanie výsledkov obchodných verejných súťaží a verejných súťaží 
Uznesenie č. 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: polročne 
TK: k 31. 3. a 30. 9. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál „Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných 
rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy v období od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013 sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 10. 2013 ako informačný materiál.   

 
 

1/2 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:      Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave 
 
Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou schválenú 
   výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 
 

T: trvalý 
TK: 30. 9. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál - Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2012, Spoločnosti pre rozvoj 
bývania v Bratislave, n. o., bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 25. 9. - 
26. 9. 2013 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1249/2013. 
 
 
1/3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, 
majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola 
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Uznesenie č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

 
riaditeľa magistrátu 
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení 

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009. 
 

T: polročne k 30. 9. a 31. 3. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009  (plnenie opatrení k 30. 9. 2013) sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 10. 2013. 
 
 
1/4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Rôzne: Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských 
zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta 
Uznesenie č. 64/2011 časť A bod 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy zmenu stanov, zmenu spoločenskej zmluvy alebo zmenu zakladateľskej 
listiny akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnostiach s majoritnou 
účasťou mesta. 

         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 
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2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 
a.s., prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy materiály, ktoré valné 
zhromaždenie schvaľuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, stanov akciovej 
spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným 
a v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením. 

 
         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy je informované na najbližšom zasadnutí 
o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností s minoritnou 
majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy sa pred rokovaním valného 
zhromaždenia obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., predkladajú 
na prerokovanie materiály, ktoré valné zhromaždenie obchodných spoločností schvaľuje podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a jej stanov, zakladateľskej listiny alebo 
spoločenskej zmluvy. 
 
 
1/5 
 
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 rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 25. a 26. 9. 2013 a bolo k nej prijaté uznesenie 
č. 1255/2013. 
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1/6 
 
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 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 25. a 26. septembra 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. 1254/2013. 
Na základe uznesenia č. 444/2012 bude materiál naďalej predkladaný ako riadny materiál 
na každé nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
1/7 
 
Nositeľka uznesenia: Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR   
                                               Bratislavy 
Plniteľka úlohy:             Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                               Bratislavy 
 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1090/2010 zo dna 30. 09. 2010 a návrh na schválenie využitia Starej tržnice 
Uznesenie č. 466/2012 časť C bod 1 zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

1. hlavnú architektku  
spracovať návrh koncepcie umiestnenia potenciálnych priestranstiev mestských trhov a trhovísk so 
stanovením priestorových a funkčných limitov na území Bratislavy. 
         
           T: 31. 3. 2012 
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Uznesením mestského zastupiteľstva č. 543/2012 časť B zo dňa 26. 4. 2012, predĺženie  termínu 
plnenia na 31. 10. 2012. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 850/2012 časť B bod 1 zo dňa 22. 11. 2012, predĺženie 
termínu plnenia na 30. 6. 2013.  
(V “Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 5. 2013 a predĺženie termínov plnenia uznesení splatných k 30. 5. 2013 
a k 30. 6. 2013“, bola požiadavka nositeľky uznesenia o predĺženie termínu na 26. 9. 2013, 
avšak k tomuto materiálu nebolo prijaté žiadne uznesenie.) 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál, bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 12. 9. 2013, na rokovanie mestského 
zastupiteľstva v dňoch 25. a 26. 9. 2013 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1244/2013. 
 
 
1/8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  správy         
                                   nehnuteľností 
 
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 
 
Uznesením č.   849/2012 časťou B bod 2 bolo predĺžený termín plnenia na 30. 11. 2012. 
Uznesením č.   895/2012 časťou C bolo predĺžený termín plnenia na 31. 12. 2012. 
Uznesením č.   938/2012 časťou C bolo predĺžený termín plnenia na 31. 3. 2013. 
Uznesením č. 1003/2013 časťou C bolo predĺžený termín plnenia na 30. 6. 2013. 
(V “Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 5. 2013 a predĺženie termínov plnenia uznesení splatných k 30. 5. 2013 
a k 30. 6. 2013“, bola požiadavka nositeľa uznesenia o predĺženie termínu na 26. 9. 2013, 
avšak k tomuto materiálu nebolo prijaté žiadne uznesenie.) 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 25. a 26. 6. 
2013 pod písmenom d). 
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1/9 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 
 
 
                                     
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
parc. č. 7962/2, 7963/1, 7963/2 a stavby súpis. č. 2892 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
na Mýtnej ul. 33, občianskemu združeniu VAGUS so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 724/2012 časť B zo dňa 27. 9. 2012 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o predloženie informácie o činnosti združenia Vagus po jeho ročnom pôsobení. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Občianske združenie VAGUS predložilo informáciu o činnosti združenia oddeleniu sociálnych vecí 
magistrátu dňa 15. 8. 2013. Dňa 19. 8. 2013 bola táto informácia predložená na rokovanie 
operatívnej porady primátora a následne dňa 12. 9. 2013 na rokovanie mestskej rady. 
Dňa 17. 9. 2013 bola predmetom rokovania komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 
bývania mestského zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva v dňoch 25. a 26. 9. 2013 a bolo k nej 
prijaté uznesenie č. 1250/2013.   
 
 

1/10 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ľubomír Belfi, generálny riaditeľ, DPB, a. s. 
 
Návrh na začatie rokovaní s Bratislavským samosprávnym krajom o stave cestných 
komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 941/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o výsledku 
verejného obstarávania na dodávku trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť do 30. apríla 2013. 

T: 30. 4. 2013 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o výsledku verejného obstarávania na dodávku trolejbusov pre Dopravný podnik 
Bratislava, a. s., bola predložená v písomnej podobe na rokovanie mestského zastupiteľstva 
v dňoch 25. a  26. 9. 2013. 
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1/11 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: JUDr. Zuzana Zajacová, náčelníčka mestskej polície 
 
Protest Krajskej prokuratúry Bratislava proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov   
Uznesenie č. 1142/2013 časť B zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh nového 
všeobecne záväzného nariadenia o Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré bude v 
súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

 
T: 26. 9. 2013 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol predložený na rokovanie 
mestskej rady dňa 12. 9. 2013, na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy v dňoch 25. a 26. 9. 2013 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1215/2013.  
 
 
1/12 
 
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 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod 3 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
3. Vypracovať interné smernice na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku podľa       
   životnosti majetku.                                                                                     

T: 26. 9. 2013 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Interná smernica na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku podľa životnosti majetku 
po zapracovaní pripomienok oddelení magistrátu bola predložená dňa 23. 9. 2013 do operatívnej 
porady primátora a vo forme rozhodnutia na podpis primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
24. 9. 2013.  
 



 12

 
 
 
1/13 
 
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 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod 6 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
6. Vysporiadať zúčtovanie transferov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, vyššieho 
územného celku a od ostatných subjektov verejnej správy, ktoré hlavné mesto SR Bratislava 
poskytlo svojim príspevkovým organizáciám. 

 
T: 26. 9. 2013 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Správca majetku hlavného mesta SR Bratislavy spracoval majetkové podklady v spolupráci 
s príslušnými príspevkovými a rozpočtovými  organizáciami. Na základe zverovacích 
a odzverovacích protokolov boli vysporiadané a zaúčtované transféry z rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktoré boli poskytnuté príspevkovým organizáciám, a to do 26. 9. 2013.  
 
 
1/14 
 
Nositeľ uznesenia: Radovan Jenčík, predseda pracovnej skupiny poslancov Mestského  
                                   zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Radovan Jenčík, predseda pracovnej skupiny poslancov Mestského  
                                   zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03 
Uznesenie č. 1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013                                    
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
predsedu pracovnej skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Radovana Jenčíka 
2. predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o 
činnosti pracovnej skupiny minimálne raz za dva mesiace. 

 
T: úloha trvalá 

            TK: raz za dva mesiace 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 25. - 26. 9. 
2013 pod písmenom f).  
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2. Priebežne plnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
2/1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci finančného  
                                   oddelenia 
 

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

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

T: trvale 
TK: k 30. 9. 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Písomná informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá 
na rokovanie každého riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva ako informačný materiál. 
 
 
2/2 
 
Nositeľ uznesenia: Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia správy    
                                   nehnuteľností 
 
Rôzne - Opatrenie na zlepšenie príjmov do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
Číslo uznesenia: 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

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

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

TK: 1x ročne k 30. 9. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V materiáloch predkladaných na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva sa v návrhu 
uznesenia uvádza podmienka úhrady kúpnej ceny do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  
Odlišný  spôsob  platenia  kúpnej  ceny je vždy schvaľovaný mestským zastupiteľstvom. 
 
 
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 
 

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. 
Súčasťou materiálov predkladaných  do mestského zastupiteľstva na predaj a prenájom majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sú  kúpnopredajné  a nájomné zmluvy.  
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2/4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Michaela Potočárová, výkonná 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 6 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
6. Predložiť návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie   
   Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na nasledujúci rozpočtový rok. 

 
T: 30. 9. 2013 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol dňa 2. 9. 2013 predložený a prerokovaný v operatívnej porade primátora. Vedenie 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu navrhlo, aby sa rozpočet pre nadchádzajúce tri roky 
medziročne zvyšoval o 30%. Pre rok 2013 je preto návrh na členský príspevok hlavného mesta SR 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na úrovni 695 500,00 Eur, pre rok 2014 ide o sumu 
904 150,00 Eur a 2015 predpokladá finančné toky na úrovni 1 175 395,00 Eur. Návrh bol 
predložený odborným útvarom mesta, ako východisko pre zostavenie rozpočtu pre roky 2013 – 
2015. O definitívnej výške príspevku rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní 
rozpočtu. Návrh Bratislavskej organizácie cestovného ruchu bol zároveň predložený 
na prerokovanie poslaneckým klubom. V roku 2012 hlavné mesto SR Bratislava prispelo 
do celkového rozpočtu organizácie sumou 535 000,00 Eur. 
 
 
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: 1. 3. 2012 a ďalej štvrťročne 
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Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
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 
 
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. 
V súčasnosti prebieha sumarizácia podkladov na spracovanie podmienok  verejnej obchodnej 
súťaže na nájom pozemku za účelom vybudovania parkovacieho domu  v lokalite „Partizánska 
lúka“, a takisto sú v procese vyhodnocovania súťažné ponuky na vybudovanie reštauračného 
zariadenia v lokalite „Železná studnička - Rotunda“.  
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2/7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu, 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. 
Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej 
účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, bola predložená na rokovanie 
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva  
dňa 10. 9. 2013.  
 
 
2/8 
 
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 
 
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 
25. a 26.  9. 2013 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1267/2013. 
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2/9 
 
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  
a bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 25. a 26. 9. 2013 medzi 
informačnými materiálmi pod písmenom c).  
 

 
2/10 

 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci  oddelenia správy  
                                   nehnuteľností 
 
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 
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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 
 
 
2/11 
 
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 C, časť D bod 1, 2, 3 a 5 zo dňa 26.  a 27. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. poveruje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby stanovisko Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tlmočil vláde SR 
na jednom z jej najbližších rokovaní. 

TK: 26. 09. 2013 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby pri rokovaniach so zástupcami vlády SR (Ministerstvo hospodárstva SR, TRANSPETROL, 
a.s., a BSP Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH, organizačná zložka) vždy vystupoval z pozície 
neprijateľnosti trasovania ropovodu cez katastrálne územia 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 
 

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. 04. 2013  

T: 26. 09. 2013 
 
5. prizvať na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ministra 
hospodárstva SR s informáciou o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat. 
 

T: 26. 09. 2013 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Primátor Milan Ftáčnik poslal ministrovi hospodárstva, členovi vlády SR, ktorý gestoruje projekt 
trasovania ropovodu list, ktorého súčasťou bol výpis uznesenia mestského zastupiteľstva 
č. 1147/2013 zo dňa 26. júna 2013. V prípade, že o trasovaní ropovodu Bratislava – Schwechat 
Pipeline (BSP) bude opäť rokovať vláda SR, primátor požiada predsedu vlády o jeho osobnú účasť 
na jej zasadnutí, tak ako to umožňuje zákon o hlavnom meste SR Bratislave.  
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Aktuálna informácia o vývoji projektu ropovodu BSP bola predložená ako informatívny materiál 
na zasadnutie mestského zastupiteľstva v dňoch 25. a 26. 9. 2013 a na základe doplnenia 
programu poslancom Petrom Lenčom boli k jednotlivým častiam po prerokovaní prijaté uznesenia, 
a to k časti C uznesenie č. 1198/2013, k časti D bodu 2 uznesenie č. 1199/2013, k časti D bodu 3 
uznesenie č. 1200/2013 a k časti D bodu 4 uznesenie č. 1201/2013. 
 
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 
 
sa bude riešiť otázka ropovodu komplexne, a to v riadnom bode rokovania mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 10. 2013. 
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3. Nesplnené uznesenia Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  
    Bratislavy  
 
 
3/1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michal Feik, poradca primátora 
 
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 
Uznesenie č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú 

správu o realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy na roky 2010 - 2020. 

 
                  T: 1x ročne k 15. 9. 
 
 
3/2 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  
                                    správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Číslo uznesenia: 673/2012 časť C bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Zabezpečiť všetky zaradenia skolaudovaného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
za predchádzajúce obdobie do používania. Obstaranie investičného majetku pred jeho zaradením 
evidovať v informačnom systéme. 
          

T: 30. 11. 2012 
 

Uznesením č. 895/2012 časť C z 13. 12. 2012 bol predlžený termín plnenia uznesenia na 30. 9. 
2013. Úkony týkajúce sa vedenia majetku sú vykonávané v systéme Noris – modul veľký majetok, 
ktorého nefunkčnosť od januára 2013 znemožnila plnenie uznesenia - vysporiadanie 
nezaradeného majetku za predchádzajúce obdobie, a s tým spojených úkonov. 
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3/3 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  
                                    správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Číslo uznesenia: 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 
zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 

 
T: 30. 11. 2012 

 
 
Uznesením č. 895/2012 časť C z 13. 12. 2012 bol predlžený termín plnenia tohto uznesenia na 30. 
9. 2013. Všetky úkony týkajúce sa vedenia majetku sú vykonávané v systéme Noris – modul veľký 
majetok, ktorého nefunkčnosť od januára 2013 znemožnila zosúladenie stavov. Navrhovaný termín 
september 2013 bol pôvodne navrhovaný ako termíny, do ktorého mohla byť väčšina údajov 
týkajúca sa majetku mestský častí vysporiadaná.  
 
 
3/4 
 
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 
Číslo uznesenia: 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 v časti B bode 1 bolo predlžený termín plnenia na 31. 3. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1003/2013 v časti C bol predlžený termín plnenia na 30. 5. 2013. 
(V “Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 5. 2013 a predĺženie termínov plnenia uznesení splatných k 30. 5. 2013 
a k 30. 6. 2013“, bola požiadavka nositeľa uznesenia o predĺženie termínu na 26. 9. 2013, 
avšak k tomuto materiálu nebolo prijaté žiadne uznesenie.) 
 



 23

 
 
3/5 
 
Nositeľ uznesenia:    Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka uznesenia:   Mgr. Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                      vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu  
 
Návrh  systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Mestskej školskej 
rady hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1050/2013 časť C zo dňa 25. 4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o predloženie návrhu novelizácie Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti úpravy 
pôsobností hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 
na úseku školstva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
  

T: 26.  9. 2013 
 
 
3/6 
 
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 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod 1 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
1. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta v 
plnom rozsahu podľa stavu k 30. 06. 2013, s termínom ukončenia 26. 09. 2013. Vymenovať do 
inventarizačnej komisie aj poslancov z komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 
majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 26. 09. 2013 

 
 
3/7 

 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci finančného  
                                    oddelenia  
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Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vypracovať zmluvu o prenájme majetku, ktorý bol zverený do správy Dopravnému podniku  
    Bratislava a.s. Vysporiadať odpisy prislúchajúce danému majetku. 

T: 26. 9. 2013 
 

 
3/8 

 
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 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod  5 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5. Vysporiadať majetok, ktorý obstarali dcérske spoločnosti, t. j. organizácie, ktorých zriaďovateľom  
   je hlavné mesto SR Bratislava. 

T: 26. 09. 2013 
 
 
3/9 
 
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 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod 7 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
7. Dopracovať opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku podľa vnútornej  smernice. 
Nevymožiteľné pohľadávky postúpiť na schválenie ich odpisu do Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy.                                                                                                 

 
T: 26. 9. 2013 
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3/10 

 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                   oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03 
Uznesenie č. 1153/2013 bod 1 zo dňa 26. 6. 2013                                    
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predložiť zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, ktoré budú predmetom návrhu  
   aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - zmeny a doplnky 03, pred jeho  
   prerokovaním podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších  
  predpisov na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: úloha trvalá 
            TK: raz za dva mesiace 
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B. Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesení  
     Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta SR Bratislavy  
 
 
1/1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michal Feik, poradca primátora 
 
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020 
Uznesenie č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú 

správu o realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy na roky 2010 - 2020. 

 
                  T: 1x ročne k 15. 9. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia.  
Žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30.11. 2013 z dôvodu prerokovania dokumentu 
odbornými útvarmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a  komisiami mestského 
zastupiteľstva. 
 
 

1/2 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  
                                    správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Číslo uznesenia: 673/2012 časť C bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Zabezpečiť všetky zaradenia skolaudovaného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
za predchádzajúce obdobie do používania. Obstaranie investičného majetku pred jeho zaradením 
evidovať v informačnom systéme. 
          

T: 30. 11. 2012 
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Uznesením MsZ č. 895/2012 časť C z 13. 12. 2012 bol predlžený termín plnenia uznesenia 
na 30. 9. 2013. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Modul majetku v informačnom systéme je počas implementácie nového odpisového plánu 
nefunkčný. Správcovia majetku nemohli vykonať zaradenie majetku skolaudovaného majetku 
do používania. 
Z dôvodu sklzu v obnovení funkčnosti informačného systému, žiadame o predĺženie termínu 
plnenia uznesenia do 30. 11. 2013. 
 
 
1/3 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  
                                    správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Číslo uznesenia: 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy,  
    zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 

 
T: 30. 11. 2012 

Uznesením č. 895/2012 časť C z 13. 12. 2012 bol predlžený termín plnenia tohto uznesenia na 30. 
9. 2013. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Uznesenie je plnené priebežne. Zatiaľ je v ekonomickom systéme vysporiadaný majetok zverený 
do správy mestskej časti Jarovce a Rusovce. Sledovanie majetku zvereného do správy mestských 
častí je spracovávané postupne spolu s opravou údajov na majetku hlavného mesta.   
Vzhľadom na to, že oddelenie správy nehnuteľností nemohlo od januára 2013 pre nefunkčnosť 
modulu majetok systému Noris robiť akékoľvek opravy a zmeny, navrhujeme posun termínu 
plnenia na 30. 9. 2014. 
 
 
1/4 
 
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 
Číslo uznesenia: 673/2012 časť C bod 8 zo dňa 27. 6. 2012 
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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 v časti B bode 1 bolo predlžený termín plnenia na 31. 3. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1003/2013 v časti C bol predlžený termín plnenia na 30. 5. 2013. 
(V “Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 5. 2013 a predĺženie termínov plnenia uznesení splatných k 30. 5. 2013 
a k 30. 6. 2013“, bola požiadavka nositeľa uznesenia o predĺženie termínu na 26. 9. 2013, 
avšak k tomuto materiálu nebolo prijaté žiadne uznesenie.) 
 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vypracovať zmluvu o prenájme majetku, ktorý bol zverený do správy Dopravnému podniku  
    Bratislava a.s. Vysporiadať odpisy prislúchajúce danému majetku. 

T: 26. 9. 2013 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 25. a 26. 9. 2013 bol rozdaný poslancom 
mestského zastupiteľstva návrh zmluvy o nájme nehnuteľností uzavretej podľa § 663 a násl. zák. 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou a  spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, a.s. Predpokladaný termín uzatvorenia 
zmluvného vzťahu je 31. 12. 2013. Týmto žiadame o predĺženie termínu plnenia uznesenia 
k uvedenému dátumu.  

 
 

1/5 
 
Nositeľ uznesenia:    Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka uznesenia:   Mgr. Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                      vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu  
 
Návrh  systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Mestskej školskej 
rady hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1050/2013 časť C zo dňa 25. 4. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o predloženie návrhu novelizácie Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti úpravy 
pôsobností hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 
na úseku školstva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
  

T: 26. 9. 2013 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Uznesenie nebolo splnené z dôvodu dodržiavania postupu a termínov stanovených Štatútom 
hlavného mesta SR Bratislavy a rozhodnutím č. 6/2013 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o príprave, schvaľovaní a vydávaní všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných predpisov (ďalej len „rozhodnutia primátora“). 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy svojím uznesením č. 1050/2013 zo dňa 24. 
4. - 25. 4. 2013 schválilo variant návrhu systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov 
do Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, podľa ktorého budú za ustanovenie 
obecných školských rád zodpovedné aj mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasne 
mestské zastupiteľstvo požiadalo riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o predloženie 
návrhu novelizácie Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti úpravy pôsobností hlavného 
mesta a jeho mestských častí na úseku školstva.    
 Dňa 19. 6. 2013 bol návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád zaslaný v súlade 
s čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy starostom mestských častí hlavného mesta 
SR Bratislavy na pripomienkovanie v termíne do jedného mesiaca. 
 Súčasne bolo v zmysle Čl. 4 bod 8 rozhodnutia primátora zabezpečené zverejnenie návrhu 
dodatku štatútu jeho vyvesením na úradnej tabuli hlavného mesta a na internetovej stránke 
hlavného mesta v čase od 3. 7. 2013 do 19. 7. 2013. Verejnosťou neboli zaslané žiadne 
pripomienky.  
 O vyhodnotení pripomienok bola informovaná operatívna poradu primátora v zmysle Čl. 4 
bodu 10 rozhodnutia primátora.  

Následne bude v zmysle Čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy návrh 
dodatku predložený dňa 19. 9. 2013 na prerokovanie vecne príslušnej komisii mestského 
zastupiteľstva. 
Po prerokovaní v komisii bude návrh dodatku štatútu v zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy predložený starostom mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na 
písomné stanovisko miestnych zastupiteľstiev, ktoré musia obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné 
vyjadrenie. 
Predpokladaný termín predloženia materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy, a teda aj predpokladaný termín splnenia uznesenia je 12. 12. 2013.  
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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 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod 1 zo dňa 26. 6. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
1. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta v 
plnom rozsahu podľa stavu k 30. 06. 2013, s termínom ukončenia 26. 09. 2013. Vymenovať do 
inventarizačnej komisie aj poslancov z komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 
majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 26. 09. 2013 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1146/2013 zo dňa 26. - 27. 06. 2013 a v súlade 
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bolo vydané 
Rozhodnutie  č. 14/2013 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na vykonanie 
mimoriadnej  inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 30. 06. 
2013,pokladní a skladov k 31. 07. 2013, ktoré určilo harmonogram výkonu inventarizácie, ciele 
inventarizácie, zloženie inventarizačných komisií (vrátane vymenovania poslancov do 
inventarizačných komisií z komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta mestského zastupiteľstva, podľa vyššie citovaného uznesenia), lehoty na výkon inventúr 
a ďalšie podmienky vykonania mimoriadnej inventarizácie. Podľa vyššie uvedeného rozhodnutia 
sa uskutočnilo dňa 25. 07. 2013 na zasadnutí ústrednej inventarizačnej komisie (ďalej len ÚIK). 
Počas zasadania ÚIK boli vznesené výhrady voči Rozhodnutiu  č. 14/2013 primátora hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy s požiadavkou vypracovať nové rozhodnutie, ktoré zohľadní  
pripomienky ÚIK. Následne bolo vydané rozhodnutie č. 16/2013 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na vykonanie mimoriadnej  inventarizácie majetku hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy k 30. 06. 2013, pokladní a skladov k 31. 07. 2013, v ktorom sú 
zohľadnené pripomienky ÚIK a poslancov z komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta mestského zastupiteľstva. Za pozorovateľov boli vymenovaní poslanci pani Ing. 
Zuzana Dzivjáková a pán Ing. Ignác Kolek. O výkone mimoriadnej inventarizácie boli písomne 
informované všetky rozpočtové a príspevkové organizácie hlavného mesta SR Bratislavy, DPB,  
a.s., mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. K dnešnému dňu neboli doručené 
inventarizačné zápisy so šiestich rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, štyroch  
príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, piatich mestských častí hlavného mesta 
SR Bratislavy. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Vajnory 
oznámili, že mimoriadnu inventarizáciu v čase určenom rozhodnutím nevykoná. Na zasadnutie 
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva 
konanej dňa 10. 9. 2013 bol predložený Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012. Komisia po prerokovaní materiálu prijala uznesenie, 
v ktorom žiada dopracovať mimoriadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov mesta v plnom rozsahu podľa stavu k 30. 6. 2013 s termínom ukončenia k 31. 10. 
2013 a následne predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva materiál Návrh záverečného 
účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012. a hodnotiacu správu za rok 2012. Mimoriadna 
inventarizácia prebieha v súlade s rozhodnutím č. 16/2013 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy s termínom ukončenia 31. 10. 2013. 
Na základe vyššie uvedeného žiadam o predĺženie termínu do 30. 11. 2013. 
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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 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod  5 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5. Vysporiadať majetok, ktorý obstarali dcérske spoločnosti, t. j. organizácie, ktorých zriaďovateľom  
   je hlavné mesto SR Bratislava. 

T: 26. 09. 2013 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Navrhujeme zmenu termínu plnenia uznesenia na vysporiadanie majetku, ktorý obstarali 
spoločnosti, t. j. organizácie, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava z dôvodu 
potreby zosúladiť  informácie o obstaraní majetku dcérskymi spoločnosťami. 
Zmenu termínu plnenia uznesenia navrhujeme presunúť do 31. 1. 2014. 
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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 2012 a hodnotiaca správa za 
rok 2012 
Uznesenie č. 1146/2013 časť B bod 7 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
7. Dopracovať opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku podľa vnútornej  smernice. 
Nevymožiteľné pohľadávky postúpiť na schválenie ich odpisu do Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy.                                                                                                 

 
     T: 26. 9. 2013 
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Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Nakoľko opravné položky je možné vypracovať na základe výsledku inventarizácie, ktorej termín 
ukončenia bol komisiou finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
mestského zastupiteľstva odsúhlasený k dátumu 26. 09. 2013, navrhujeme predlženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 10. 2013.  
V súčasnosti sa pracuje na čistení nevymožiteľných pohľadávkach nad 10.000,00 Eur. 
Informatívny zoznam bude mestskému zastupiteľstvu predložený s Návrhom záverečného účtu 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012. 
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Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia 
                                   správy nehnuteľností 
 

Riešenie problematiky mestských vinohradov 
Uznesenie č. 1152/2013 bod 1 a 2 zo dňa 26. 6. 2013 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Vykonať súpis pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú označené ako 
vinohrady, resp. vinice, prípadne sa dajú využívať ako vinohrady, resp. vinice. 

 
T: 26. 09. 2013 

 
2. Pripraviť koncept verejnej obchodnej súťaže na prenájom týchto pozemkov za účelom ich 
trvalého využitia ako vinohrady, či vinice, resp. pre vinohradnícke účely. 

T: 26. 09. 2013 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Súpis pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú označené ako vinohrady, 
resp. vinice bol predložený ako informačný materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 12. 9. 2013, ktorá zobrala informáciu na vedomie uznesením č. 959/2013. 
Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú označené ako 
vinohrady, resp. vinice a koncept verejnej obchodnej súťaže na prenájom týchto pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Rača bude v zmysle uznesenia Mestskej rady hlavného mesta 
SR č. 959/2013 zo dňa 12. 9. 2013:  

 

  
„Mestská rada po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informáciu o pozemkoch, ktoré sú označené ako vinohrady, resp. vinice, prípadne sa dajú využívať 
ako vinohrady, resp. vinice. 
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B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovať informáciu o pozemkoch, ktoré sú označené ako vinohrady, resp. vinice, prípadne sa 
dajú využívať ako vinohrady, resp. vinice. so starostami mestských častí, v ktorých sa nachádzajú 
vinohrady za účasti poslancov, ktorí túto problematiku otvorili.“  
 
prerokovaná so starostami mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorých sa 
nachádzajú vinohrady za účasti poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí túto problematiku 
otvorili. 
Navrhujeme zmenu termínu plnenia uznesenia na 24. 10. 2013. 
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Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                   oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03 
Uznesenie č. 1153/2013 bod 1 zo dňa 26. 6. 2013                                    
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predložiť zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, ktoré budú predmetom návrhu 
aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - zmeny a doplnky 03, pred jeho 
prerokovaním podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: úloha trvalá 
            TK: raz za dva mesiace 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V zmysle aktuálneho Hamonogramu prác budú konkrétne lokality s mapovými podkladmi  
predložené ako informatívny materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci december 
2013 – navrhnutý termín 12. 12. 2013. 
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2 - Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného  
      mesta SR Bratislavy 
 
 
2/1 
 
Nositeľ uznesenia: poslanci mestského zastupiteľstva 
Plniteľ úlohy:  predsedom 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. 
 

(V “Informácii o plnení uznesení k 31. 5. 2013 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 5. 2013 a predĺženie termínov plnenia uznesení splatných k 30. 5. 
2013 a k 30. 6. 2013“, bola požiadavka nositeľa uznesenia o jeho zrušenie, avšak k tomuto 
materiálu nebolo prijaté žiadne uznesenie.) 

 
 

Opätovný návrh na zrušenie tohto uznesenia: 
Vyššie uvedené uznesenie je duplicitným uznesením k časti A bodu 2 predmetného 
uznesenia, ktoré znie: 
 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy materiály, ktoré valné zhromaždenie schvaľuje v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka, stanov akciovej spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo 
spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzením. 

T  : trvalý 
            TK: 1x ročne k 15. 9. 

 
 


