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 Kód uzn.:1.9.8 
                1.9.5  
                1.9.4 
                  

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    1.1   č.   306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 
    1.2   č.   357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
    1.3   č.   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
    1.4   č.   283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
    1.5   č.     44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
    1.6   č.     49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
    1.7   č.   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
    1.8   č.   721/2005 časť C bod 6 zo dňa 30. 6. 2005 
    1.9   č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
    1.10 č.   796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
    1.11 č.   799/2009 časť C bod 2 zo dňa 19. 11. 2009 
    1.12 č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
    1.13 č.   402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
    1.14 č.   467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
    1.15 č.   673/2012 časť C bod 3 zo dňa 27. 6. 2012 
    1.16 č.   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
    1.17 č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
    1.18 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
    1.19 č. 1050/2013 časť C zo dňa 25. 4. 2013 
    1.20 č. 1146/2013 časť B bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 
    1.21 č. 1153/2013 bod 1 a 2 zo dňa 26. 6. 2013                                    
    1.22 č. 1348/2013 časť B zo dňa 21. 11. 2013 
    1.23 č. 1363/2013 časť A zo dňa 12. 12. 2013 
    1.24 č. 1366/2013 časť C bod 2 zo dňa 12. 12. 2013 
    1.25 č. 1282/2013 časť B bod 1 zo dňa 24. 10. 2013     
 
      
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

    2.1  č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006     
    2.2  č.   941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
    2.3  č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
    2.4  č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
    2.5  č.   514/2012 zo dňa 29. 3. 2012 
    2.6  č.   639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
    2.7  č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 
 
3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

    3.1  č.   496/2008 časť C bod 2, podbod 2. 2 zo dňa 25. 9. 2008 
    3.2  č.   496/2008 časť C bod 2, podbod 2. 3  zo dňa 25. 9. 2008 
    3.3  č.   955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
    3.4  č.   870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 
    3.5  č. 1152/2013 bod 1 a 2 zo dňa 26. 6. 2013  
    3.6  č. 1307/2013 časť D zo dňa 24. 10. 2013 
    3.7  č. 1330/2013 bod 1, 2, 3, zo dňa 21. 11. 2013 
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B. schvaľuje 
 

4. Predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
nositeľ   číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia  zo dňa          termín 

4.1     riaditeľ magistrátu      496/2008         31. 12. 2009          31. 12. 2014 
           časť C bod 2, podbod 2. 2         
             zo dňa 25. 9. 2008       
 
4.2     riaditeľ magistrátu       496/2008         31. 12. 2009          31. 12. 2014 
           časť C bod 2, podbod 2. 3          
             zo dňa 25. 9. 2008       
 
4.3     riaditeľ magistrátu       955/2010                           27. 5. 2010                   19. 12. 2014 
                                             časť D                                 
                                             zo dňa 29. 4. 2010                
4.4     riaditeľ magistrátu       870/2012                           31. 12. 2013                 31. 3. 2014 
                                             časť D                                 
                                             zo dňa 22. 11. 2012                
4.5    primátor            1152/2013                  26. 9. 2013          31.  3. 2014  

                      bod 1 a 2  
                                             zo dňa 26. 6. 2013 
4.6   primátor            1307/2013       12. 12. 2013          30. 4. 2014 
                                             časť D                                                 
                                             zo dňa 24. 10. 2013 
4.7   primátor            1330/2013        31.12.2013          28. 2. 2014  
              bod 1, 2, 3 
              zo dňa 21. 11. 2013 
4.8   primátor            1293/2013        28. 2. 2014  15. 5. 2014 
                                   časť B 
                                             zo dňa 24. 10. 2013 

 

 

5. Zmenu kontrolného termínu plnenia uznesenia a termínu plnenia uznesenia Mestského  
    Zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 

nositeľ   číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia  zo dňa          termín 

5.1    primátor                       308/2011         TK: polročne            TK: ročne 
           časť B bod 3         počnúc 1. 1. 2013      počnúc 1. 1. 2015
                         zo dňa 27. 10. 2011       
 
5.2   riaditeľ magistrátu        673/2012         30. 11. 2012  T: úloha trvalá 
                                             časť C bod 7                 TK: vždy k 31. 12. 
                                             zo dňa 27. 6. 2012 
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6. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

nositeľ   číslo uznesenia             pôvodný            
uznesenia  zo dňa          termín 

6.1    primátor                       1147/2013         T: úloha trvalá             
           časť D bod 4                   TK: polročne 
              zo dňa 26. 6. 2013                                          
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

1/1 

Nositeľ uznesenia: Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 
Komplexný návrh účasti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zdravotníckych 
zariadení 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

Ing. Petru Nagyovú Džerengovú, námestníčku primátora 
zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy 
so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
       T: trvale 
       TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012 bola 
predložená na rokovanie mestskej rady dňa 16. 1. 2014 a predkladá sa na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014. 
 

 
1/2 

 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  JUDr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci legislatívno- 
                                   právneho oddelenia, 
                                   Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 
za mesiac jún - august 1996 
Uznesenie č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

T: trvale 
                                                     TK: 1x ročne k 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Písomná informácia o škodových prípadoch za rok 2013 sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014 ako informačný materiál. 
 

 
1/3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Ing. Janka Mešťaníková, vedúca oddelenia správy komunikácií 
 

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. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014 medzi informačnými 
materiálmi.  
 
 
1/4 

 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  správy  
                                   nehnuteľností 
 
Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 3. 2000 
Uznesenie č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     

1. Vyhodnocovať plnenie schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta      
   SR Bratislavy. 

       T: trvale 
       TK: 1x ročne k 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Vyhodnotenie plnenia schválených uznesení o predaji a nájme majetku sa predkladá ako 
informačný materiál  na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 
1. 2014. 
1/5 

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

žiada 
 
riaditeľa magistrátu     

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

TK: 31. 12. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy sú pravidelne zverejňované uznesenia 
mestského zastupiteľstva súčasne s príslušnými hlasovaniami.  
 
 
1/6 

 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Hanulík, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Hanulík, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
 
Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhodnotiť účasť odborníkov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy, a to za obdobie  od 27. 3. 2003 do 31. 12. 2003 a predložiť 
informáciu o tom Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T:  trvalý, ročne k 31.12.  
                                         TK: januárové zasadnutie MsZ 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mandátovej komisie mestského zastupiteľstva dňa 8. 1.  
2014, mestskej rady dňa 16. 1. 2014 a predkladá sa na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 
30. 1. 2014.  
 
 
1/7 

 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta  
                                   SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta  
                                   SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

                       T: trvalý 
TK: 30. 6. a 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na základe uznesenia č. 691/2009 zo dňa 26. 05. 2005, ktoré ukladá riaditeľom mestských 
rozpočtových organizácií predložiť na  rokovanie MsZ informáciu o prijatých opatreniach na 
odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „útvar“) informujeme, že v súlade s plánom kontrolnej činnosti 
útvaru na 2013  boli vykonané  kontroly v:  
1. Centre voľného času (CVČ) Hlinícka 3, Bratislava,  
2. Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Panenská 11, Bratislava (ZUŠ), 
3. CVČ Klokan Pekníkova 2, Bratislava.  
     V CVČ Hlinícka 3, Bratislava, bola vykonaná kontrola poverením na výkon kontroly č. 
8/2013 zo dňa 21. 6. 2013. Kontrola sa uskutočnila  v čase od 21. 6. 2013 do 16. 9. 2013 za 
účelom kontroly dodržiavania všeobecných záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami v CVČ. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených útvarom v CVČ Hlinícka 3 a ich plnení,  bola  prerokovaná 11. 11. 2013 
v operatívnej porade primátora  a 12. 12. 2013 bola predložená ako informačný materiál 
na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

V ZUŠ Miloša Ruppeldta Panenská 11, Bratislava,  bola vykonaná kontrola na základe 
poverenia na výkon kontroly č. 10/2013 zo dňa 09. 07. 2013 útvarom na kontrolu plnenia opatrení 
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami 
v tejto rozpočtovej organizácii mesta.  Informácia o prijatých opatreniach a ich plnení bola 
prerokovaná 18. 11. 2013 v operatívnej porade primátora a 12. 12. 2013 bola predložená 
na rokovanie mestského zastupiteľstva ako informačný materiál. 
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1/8 

 
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 2004 
Uznesenie č. 721/2005 časť C bod 6 zo dňa 30. 6. 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     

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

T: trvale 
                                                                         TK: 1x ročne k 31. 12. 
                                                                              
Plnenie: 
Uznesenie je splnené 
Informačný materiál o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy sa 
predkladá na rokovanie  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 1. 2014. 
 

1/9 

 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Ing. Boris Kotes, vedúci finančného oddelenia 
                                   Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca oddelenia 
                                   kultúry, školstva, športu a mládeže 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: trvalý 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Odvod z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy do fondu na podporu rozvoja telesnej 
kultúry bol vykonaný z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok. Uznesením č. 1362/2013  
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zo dňa 12. 12. 2013 schválili poslanci mestského zastupiteľstva prídel do fondu na podporu 
rozvoja telesnej kultúry vo výške 95 245,00 Eur.  

 
 
1/10 

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 je splnené. 
Materiál „Informácia o zmene zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón“ bol 
predložený do operatívnej porady primátora dňa 07. 01. 2014 a následne sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 01. 2014 ako informačný materiál. 
 
 
1/11 

Nositeľ uznesenia: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Návrh zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 799/2009 časť C bod 2 zo dňa 19. 11. 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 

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

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

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Aktualizácia bola pod názvom „Doplnenie Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy – 
2013“  bola  predložená  do  operatívnej  porady  primátora  dňa  28.  10. 2013,  dňa 7.  11. 2013  
na rokovanie mestskej rady a následne na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 21. 11. 2013 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1338/2013. 
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1/12 

 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu, 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. 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo nám. 
2, Bratislava, sa predkladá na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 1. 2014.   
 
 
1/13 

 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

SR Bratislavy. 
T: ročne k 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Aktualizácia bola pod názvom „Doplnenie Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy – 
2013“ bola predložená do operatívnej porady primátora dňa 28. 10. 2013, dňa 7. 11. 2013 
na rokovanie mestskej rady a následne na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 21. 11. 2013 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1338/2013. 
 
 
1/14 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
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Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
Uznesenie č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy     

vyhodnotiť účasť poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za minulý rok volebného 
obdobia vo forme počtu hlasovaní a zverejniť túto informáciu na webovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislavy a takisto ju predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
              T: trvalý   
             TK: 1. 3. 2012 a ďalej ročne k 31. 12. 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014 ako informačný 
materiál. Predmetná informácia bola zverejnená na webovej stránke hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 

1/15 

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

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

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
3. Prehodnotiť vymožiteľnosť pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy po lehote splatnosti, 
navrhnúť vytvorenie opravnej položky, vysporiadať nevymožiteľné pohľadávky. Vykonať všetky 
predpisy pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv za služby dodané do konca kalendárneho roku 2012. 
          

T: 30. 11. 2012 
Uznesením č. 895/2012 z 13. 12. 2012 predĺženie termínu na 28. 2. 2013. 
Uznesením č. 1003/2013 v časti B bode 3 zo dňa 27. 3. 2013 (žiadosť o predĺženie termínu k 30. 
6. 2013) vyňalo mestské zastupiteľstvo uznesenie z časti na predĺženie termínu uznesenie 
a zaradilo ho medzi nesplnené a neurčilo termín následného plnenia predmetného uznesenia. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Prehodnotenie vymožiteľnosti pohľadávok sa priebežne vykonáva. Súpis nevymožiteľných 
pohľadávok bol predložený ako informácia na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 12. 12. 
2013. V súčasnosti prebieha odpísanie nevymožiteľných pohľadávok podľa spracovaného súpisu, 
ktoré bude ukončené do 30. 1. 2014.  
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Vytvorenie opravných položiek k pohľadávkam bolo uskutočnené na návrh príslušnej 
inventarizačnej komisie za obdobie roku 2012. 
Predpisy pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv za služby dodané do konca kalendárneho roku 2012 
zabezpečilo oddelenie nájmov nehnuteľností k 28. 2. 2013.  
 
 
1/16 

 
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 je splnené. 
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 14. 1. 2014.  
 
 
1/17 

 
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. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014 ako informačný 
materiál. 
 
 
1/18 
 
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 je splnené. 
Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zadaných oddelením správy nehnuteľností 
bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 12. 12. 2013 pod písm. d).  
 
 
1/19 
 
Nositeľ uznesenia:    Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka uznesenia:   Mgr. Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca 
                                      oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže  
 
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 
 

C. žiada 
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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 
 

Uznesením č. 1279/2013 časť B bod 1 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 12. 12. 2013. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy svojím uznesením č. 1050/2013 zo dňa 24. 
– 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 hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečené  zverejnenie návrhu dodatku štatútu jeho vyvesením na úradnej tabuli hlavného   
mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy v čase od 03. 07. 
2013 do 19. 07. 2013. Verejnosťou neboli zaslané žiadne pripomienky.  
 O vyhodnotení pripomienok bola informovaná operatívna poradu primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy v zmysle Čl. 4 bod 10 rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy.  
Následne bol 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 bol návrh dodatku štatútu v zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy listom zo dňa 24. 9. 2013 predložený starostom mestských častí hlavného 
mesta SR Bratislavy na písomné stanovisko miestnych zastupiteľstiev. 

Po skontrolovaní legislatívnej techniky a  bezchybnosti návrhu legislatívno-právnym 
oddelením magistrátu, bol materiál z dôvodu rozhodnutia primátora hlavného mesta o zrušení 
plánovaného zasadnutia mestskej rady dňa 5. 12. 2013 predložený na rokovanie mestskej rady 
dňa 16. 1. 2014 a následne mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014.  
 
 
1/20 
 
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 2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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riaditeľa magistrátu 
2. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR 
Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012.  
 

T: 31. 10. 2013 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto SR Bratislava vykonalo zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií 
a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2012 listom MAGSFIN2013/37505/393633.  
 
 
1/21 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy: Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                   oddelenia koordinácie územných systémov              
                                   Radovan Jenčík, predseda pracovnej skupiny poslancov Mestského  
                                   zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03 
Uznesenie č. 1153/2013 bod 1 a 2 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. 
 
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. 
Informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 21. 11. 2013 ako 
informačný materiál pod písm. g) v súčinnosti obidvoch plniteľov predmetného uznesenia. 
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1/22 
 
Nositeľ uznesenia: Ing.  Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing.  Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1348/2013 časť B zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
o vykonanie mimoriadnej kontroly   dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami, rozpočtová klasifikácia 637004002 Zimná údržba komunikácií, 
s akcentom na spotrebu posypového materiálu. Kontrolu vykonať za účasti poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavého mesta SR Bratislavy Mgr. Jozefa Uhlera, predsedu komisie dopravy 
a informačných systémov  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a Radovana 
Jenčíka, člena komisie dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy, ako prizvaných osôb.  
Výsledok kontroly žiadame  predložiť na prvé rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy v roku 2014. 
Kontrolovaný subjekt: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Kontrolované obdobie:  rok 2012 – 
až do ukončenia kontroly. 
 

T: kontrolu započať do 1. 12. 2013 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná kontrola bola započatá  dňa 2. 12. 2013.  
Členovia kontrolnej skupiny: Ing. Peter Šinály – vedúci kontrolnej skupiny, JUDr. Viera Michalova – 
členka kontrolnej skupiny, Ing. Mária Velicka – členka kontrolnej skupiny, Ing. Filip Húšťava – člen 
kontrolnej skupiny a Mgr. Jozef Uhler – člen kontrolnej skupiny/prizvaná osoba, Radovan Jenčík – 
člen kontrolnej skupiny/prizvaná osoba. 
Správa je predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30.1.2014. 
 
 
1/23 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora 
 
Návrh na schválenie dividendy vo výške 1 000 000,00 Eur pre hlavné mesto SR Bratislavu 
ako akcionára obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
Uznesenie č. 1363/2013 časť A zo dňa 12. 12. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako jediného akcionára, aby na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti Odvoz 
a likvidácia odpadu a.s., schválil navýšenie základného imania pre spoločnosť Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s., o 23 422 980,00 Eur. 

T: 31. 12. 2013 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (notárska 
zápisnica) z 20. decembra 2013 bolo prijaté rozhodnutie o navýšení základného imania v znení 
uznesenia ako ho schválilo mestské zastupiteľstvo.  
 
 
1/24 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora 
 
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 1366/2013 časť C bod 2 zo dňa 12. 12. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu 
podľa čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy: 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  tabuľku percentuálnych 
podielov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy kde východiskom sumy dane z príjmov 
fyzických osôb je 137 916 285,00 Eur. 

 
T: 31. 12. 2013 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Tabuľka percentuálnych podielov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá 
na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014. 
 
 
1/25 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michal Feik, poradca primátora 
 
Návrh na zriadenie automatickej požičovne mestských bicyklov (Bike sharing) 
Uznesenie č. 1282/2013 časť B bod 1 zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Vypísať obchodnú verejnú súťaž na dodávateľa systému automatickej požičovne mestských 

bicyklov. 
T: 11. 11. 2013  
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Uznesením č. 1361/2013 časť B bod 5.1 zo dňa 12. 12. 2013 predĺženie termínu plnenia na 15. 12. 
2013. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Podklady na vypísanie súťaže boli doručené oddeleniu verejného obstarávania v stanovenom 
termíne, súťaž bola vypísaná do konania mestského zastupiteľstva 30. 1. 2014. 
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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. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci  oddelenia  
                                   správy nehnuteľností 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 – 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V roku 2013 nebol realizovaný žiadny predaj nehnuteľností, ktorý by sa nejakým spôsobom dotýkal 
existujúcich športovísk. 
 
 
2/2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca oddelenia  
                                   kultúry, školstva, športu a mládeže 
 
Rôzne - Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Uznesenie č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     

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

T: úloha trvalá 
 TK: 1x ročne k 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súlade s uznesením bol na webovom sídle hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zverejnený zoznam súkromných základných umeleckých škôl, súkromných materských škôl 
a súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava poskytlo 
dotáciu v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane 
výšky dotácie poskytnutej v roku 2013. 
 

 
2/3 
 
Nositeľ uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta  SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským  zastupiteľstvom  hlavného   
                                   mesta SR Bratislavy 
  
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

TK: 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Uznesenie je plnené a riaditelia organizácii zriadených mestským zastupiteľstvom zasielajú 
magistrátu každý mesiac informáciu o oprávnenosti poskytnutých zliav držiteľom Bratislavskej 
mestskej karty.  
 
 
2/4 
 
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 priebežne plní. 
Súčasťou materiálov predkladaných  do mestského zastupiteľstva na predaj a prenájom majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sú  kúpnopredajné  a nájomné zmluvy.  
 
 
2/5 
 
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. 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy poslal žiadosť o stanovisko k plánovanému investičnému 
zámeru vybudovania parkovacieho domu v lokalite Partizánska lúka na Odbor starostlivosti 
o životné prostredie okresného úradu Bratislava, a ten následne požiadal  doplniť zaslanú žiadosť 
o ďalšie dokumenty k projektu. 
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Súbežne s tým pokračuje preverovanie alternatívnych možností  parkovania v okolí cez víkend.  
Podľa vyjadrenia majiteľa objektu Westend Quadrant (nachádza sa pri objekte SAV na Lamačskej 
ceste) v súčasnosti prebieha uzatváranie zmlúv s klientmi – užívateľmi kancelárskych priestorov  
(a k nim prislúchajúcich parkovacích miest) a po ich následnom súhlasnom stanovisku  môže byť 
nastolená otázka verejného parkoviska v objekte Westend Quadrant.  
Rotunda – prebehlo otváranie obálok, prihlásil sa jeden záujemca, ktorý ale nespĺňal podmienky 
obchodnej verejnej súťaže. Následne bola súťaž zrušená. Začiatkom roku 2014 hlavné mesto SR 
Bratislava plánuje zopakovať  obchodnú verejnú súťaž. 
 

 
2/6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  
                                   správy nehnuteľností 
 
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    
Uznesenie č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

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

T: úloha trvalá,                                                                                                           
                                   od 1. 1. 2013                  
         TK: raz ročne k 31. 12. 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch sa 
realizuje formou náhodného elektronického výberu. 
 
 
2/7 

 
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 
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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 
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3. a 4. Nesplnené uznesenia Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta 
SR Bratislavy a návrh na ich predĺženie 
 
 
3/1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy: Mgr. Lucia Birasová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky 
Uznesenie č. 496/2008 časť C bod 2, podbod 2. 2 zo dňa 25. 9. 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

TK: 31. 12. 2009 
 
Zmena nositeľa uznesenia uznesením č. 861/2010 časť B bod 2: 
pôvodný nositeľ uznesenia "komisia životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy" sa mení na nového nositeľa uznesenia "riaditeľ magistrátu". 
 
Uznesením č. 886/2010 časť B zo dňa 25. 2. 2010 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 
12. 2010. 
Uznesením č. 8/2011 časť B  bod 1 zo dňa 27. 1. 2011 predĺženie termínu plnenia uznesenia 
na 31. 12. 2011. 
Uznesením č. 440/2012 časť B  zo dňa 2. 2. 2012 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 12. 
2012. 
Uznesením č. 938/2012 časť C  zo dňa 7. 2. 2013 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 12. 
2013. 
 
Plnenie: 
V súčasnosti v zmysle Dohovoru primátorov, ku ktorému sa prihlásilo aj mesto Bratislava, je 
spracovaný Akčný plán trvalo udržateľnej energie, na základe čoho budú v rámci jednotlivých 
navrhnutých opatrení rozpracované kroky na spracovanie EPC systémov, energetických auditov, 
certifikátov budov a tepelných zdrojov a rozvodov. Spracovaním príslušnej projektovej 
dokumentácie bude pripravená dokumentácia na realizáciu podpory rozvoja tepelných trhov na 
úrovni regionálnych tepelných sústav pri dodržaní trvalo udržateľnej energetickej bezpečnosti, 
hospodárnosti a ekologickej dodávky tepla. Samotná realizácia procesu zatepľovania tepelných 
zdrojov a rozvodov bude zabezpečená v roku 2015 pri dodržaní podmienok a možností využitia 
štrukturálnych fondov EU, ďalej spôsobmi financovania pomocou Energy Performance Contracting 
– EPC alebo PPP projektov.  
4/1 
Z uvedeného dôvodu  žiadam o predĺženie plnenia uznesenia č. 496/2008 časť C. bod 2. 2 zo dňa 
7. 2. 2008 do 31. 12. 2014. 
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3/2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy: Mgr. Lucia Birasová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky 
Uznesenie č. 496/2008 časť C bod 2, podbod 2. 3 zo dňa 25. 9. 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
TK: 31. 12. 2009 
 

Zmena nositeľa uznesenia uznesením č. 861/2010 časť B bod 2: 
pôvodný nositeľ uznesenia "komisia životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy" sa mení na nového nositeľa uznesenia "riaditeľ magistrátu". 
 
Uznesením č. 886/2010 časť B zo dňa 25. 2. 2010 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 
12. 2010. 
Uznesením č. 8/2011 časť B  bod 1 zo dňa 27. 1. 2011 predĺženie termínu plnenia uznesenia 
na 31. 12. 2011. 
Uznesením č. 440/2012 časť B  zo dňa 2. 2. 2012 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 12. 
2012. 
Uznesením č. 938/2013 časť C  zo dňa 7. 2. 2013 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 12. 
2013. 
 
Plnenie: 
Z dôvodu, že je pozastavená výstavba paroplynového cyklu výstavby CCGT CMEPI – Energetický 
blok s využitím paroplynového cyklu s výkonom 880 MWe  pri Slovnafte s napojením vyrobeného 
tepla do rozvodov BAT, a.s., na južnú vetvu CZT, ktorého súčasťou bolo aj využitie tepla 
zo spaľovne OLO, a.s. a vzhľadom na skutočnosť, že nie je dosiahnutá dohoda s Bratislavskou 
teplárenskou, a.s., na odber tepla zo zdroja OLO, a.s., nie je možné zabezpečiť plnenie 
predmetnej časti uznesenia zo strany hlavného mesta SR Bratislavy. Spoločnosť OLO mala 
pripravený zámer na rozšírenie využitia tepla v spaľovni na výrobu elektrickej energie, ale 
vzhľadom na nižšiu efektívnosť v rozpracovaní tohto zámeru nepokračovala. Stále zostáva 
aktuálna tá časť uznesenia, ktorá predpokladá využitie vyrábaného tepla zapojením do 
vykurovania prostredníctvom Bratislavskej teplárenskej, a.s., ale bez dohody s touto spoločnosťou 
nie je možné takýto návrh predložiť.  
4/2 
Z uvedeného dôvodu  žiadam o predlženie plnenia uznesenia č. 496/2008 časť C bod 2. 3 zo dňa 
7. 2. 2008 do 31. 12. 2014. 
 
 
3/3 
 
Nositelia uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:       Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  
                                    správy nehnuteľností 
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Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom 
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: 27. 5. 2010 
 

Uznesením č. 1018/2010 časť A zo dňa 1. 7. 2010 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 30. 9. 
2010. 
Uznesením č. 1167/2010 časť B zo dňa 28. 10. 2010 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 28. 
2. 2011. 
Uznesením č. 40/2011 časť B bod 1 zo dňa 31. 3. 2011 predĺženie termínu plnenia uznesenia 
na 26. 5. 2011. 
Uznesením č. 106/2011 časť C zo dňa 26. 5. 2011 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 15. 
12. 2011. 
Uznesením č. 392/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 21. 
12. 2012. 
Uznesením č. 938/2013 časť C zo dňa 7. 2. 2013 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 20. 12. 
2013. 

  
Plnenie: 
Spoločnosť Incheba, a.s.  sa doposiaľ nevyjadrila, či pozemky v k. ú. Petržalka, ktoré majú byť 
predmetom kúpy, predá hlavnému mestu SR Bratislava.  
4/3 
Nakoľko je potrebné s Inchebou a.s. rokovať  žiadame o predĺženie termínu do 19. 12. 2014.  
 
 
3/4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                   oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Návrh riešenia výstavby, resp. rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
pripraviť vhodnú lokalitu na výstavbu nového celomestského pohrebiska a výsledok predložiť na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                                                     

T:  31. 12. 2013  
 

Plnenie: 
Nakoľko problematika lokalizácie nového celomestského cintorína nie je v súčasnosti dorokovaná 
s dotknutými subjektmi, nie je možné výber lokalít jednoznačne uzavrieť. 
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4/4 
Žiadame o posunutie termínu plnenia úlohy na 31. 3. 2014. 
 
 
3/5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 
 

Uznesením č. 1279/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 zmena termínu na 24. 10. 2013. 
Uznesením č. 1324/2012 časť  zo dňa 21. 11. 2013 zmena termínu na 12. 12. 2013. 
 
Plnenie: 
Prvé zasadnutie komisie menovanej primátorom hlavného mesta SR Bratislavy v zastúpení 
poslancov mestského zastupiteľstva a odborných pracovníkov magistrátu sa uskutočnilo dňa 22. 1. 
2014. 
4/5 
Žiadame o posun termínu plnenia uznesenia na 31. 3. 2014. 
 
 
3/6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora 
 
Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností Národné tenisové centrum, a.s., 
a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.    
Uznesenie č. 1307/2013 časť D zo dňa 24. 10. 2013 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh na zrušenie 
obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

T:  do 12. 12. 2013 
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Plnenie: 
Uznesenie nebolo splnené z dôvodu, že ide o zložitý a časovo náročný proces.  
4/6 
Žiadame predĺžiť termín plnenia do 30. apríla 2014. 
3/7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  
                                   správy nehnuteľností 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný futbalový 
štadión, a.s., so sídlom v Bratislave    
Uznesenie č. 1330/2013 bod 1, 2, 3, zo dňa 21. 11. 2013       
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Pripraviť návrh uznesenia a dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-1084-07-00 zo 

dňa 12. 2. 2008, predmetom ktorých bude zníženie výmery prenajatých pozemkov prenajatých 
hlavným mestom SR Bratislavou Národnému futbalovému štadiónu, a.s., najmenej o 30 % 
plochy prenajatej podľa tejto zmluvy. 

T: 31. 12. 2013 
 
2. Pripraviť návrh uznesenia, ktorým  hlavné mesto SR Bratislava prenajíma 30 % plôch, 

uvedených v bode 1. tohto uznesenia Národnému futbalovému štadiónu, a.s., na komerčnom 
základe. 

T: 31. 12. 2013 
 
3. Pripraviť návrh uznesenia, ktorým hlavné mesto SR Bratislava na základe čl. II, bod 3 písm. f 

zmluvy č. 08-83-1084-07-00 odstupuje od zmluvy o prenájme pozemkov. 
 

T: 31. 12. 2013 
 
Plnenie: 
Pre splnenie tohto uznesenia sa uskutočnilo rokovanie primátora M. Ftáčnika s predstaviteľmi 
spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. Obe strany sa zhodli na tom, že je potrebné k tejto 
téme zorganizovať osobitné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude 
diskutovať možné riešenie situácie. Stretnutie sa uskutoční v mesiaci februári 2014.  
4/7  
Žiadame predĺžiť termín na 28. 2. 2014. 
 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 1293/2013 časť B zo dňa 24. 10. 
2013 s termínom plnenia 28. 2. 2014 
 
4/8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  
                                   správy nehnuteľností 
 
 
 
 



 30

 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nehnuteľnosti –veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, 
v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1293/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013       
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh na zverenie veľkej telocvične nachádzajúcej sa v Bratislave, v k. ú. Podunajské 
Biskupice, na Dudvážskej ulici č. 6, mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

           T: 28. 2. 2014 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Uznesením č. 1293/2013 v časti B bol požiadaný primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
o predloženie návrhu na zverenie  veľkej telocvične nachádzajúcej sa v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, na Dudvažskej  ul. č.  6, mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  s termínom 28. 2. 2014. 
Veľká telocvičňa so školou je jedna stavba s jedným súpisným číslom, z toho dôvodu 
pred podaním návrhu na zverenie časti budovy - veľkej telocvične, do správy mestskej časti 
Bratislava-Podunajské  Biskupice, na rokovanie  mestského zastupiteľstva, bolo potrebné 
zabezpečiť stanovisko mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, ktorá sa vyjadrila dňa 13. 
1. 2014.  Následne  je potrebné geometrické  rozdelenie stavby školy na dve časti,  vypracovať 
znalecký posudok na rozdelenie stavby a stanovenie ich hodnoty, zabezpečiť samostatné meranie 
odberu tepla, studenej a teplej vody. 
Z uvedených dôvodov žiadame o predĺženie termínu na 15. 5. 2014. 
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5. Zmena kontrolného termínu plnenia uznesenia a termínu plnenia  
    uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
5/1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Michaela Potočárová, výkonná riaditeľka Bratislavskej organizácie  
                                   cestovného ruchu 
 
Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011   

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

 
T: 31. 12. 2012 
 

Uznesením č. 938/2013 časť C zo dňa 7. 2. 2013 zmena plnenia uznesenia TK: polročne, počnúc 
1. 1 2013. 

 
Plnenie: 
Návrh na zmenu kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej ako „BTB“) iniciovala viaceré stretnutia aj 
v druhom polroku 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 do 18:30.  

– 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 2012. 
Za spolupráce hlavnej architektky mesta Bratislava, vedenia letiska a BTB sa navrhol 
nový stánok, ktorý sa vybudoval v druhej polovici roka 2013 a prevádzka sa spustila  1. 
11. 2013 pre účel poskytovania turistických informačných služieb pre návštevníkov 
mesta. Slávnostné oficiálne otvorenie sa konalo dňa 9.1.2014 za prítomnosti pána 
primátora, štátneho tajomníka MDVRR SR, predsedu predstavenstva BTB a predsedu 
krajskej organizácie, ktorej BTB je členom.  

– BTB vydalo pre účely orientácie turistov v meste propagačný materiál o sieti liniek MHD 
v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku.  

– prostredníctvom spoločnosti JCDeaux BTB doplnila mini tyčový smerovník na Zámockej 
ulici.  
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– so spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy – lodná doprava a.s. sa v druhom polroku 
nerokovalo, nakoľko je v pláne rekonštrukcia budovy a z tohto dôvodu je TIC BTB 
v týchto priestoroch zrušený.  

Navrhujeme zmenu termínu kontroly uznesenia 1x ročne a to k vždy k 1.1. Najbližšiu kontrolu 
navrhujeme k 1. 1. 2015. Plnenie uznesenia podlieha investičným projektom, ktorých realizácia je 
dlhodobejším procesom.   
 

 

5/2 
 
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 7 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
7. Zosúladiť register majetku hlavného mesta SR Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností. 

 
T: 30. 11. 2012 

 
Uznesením č. 895/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2013 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 
12. 2013. 
 
Plnenie: 
Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia. 
Uznesenie sa plní priebežne. Zosúladenie registra majetku hlavného mesta s údajmi v katastri 
nehnuteľností sa vykonáva spolu s vysporiadaním skolaudovaného majetku, vysporiadaním 
majetku mestských častí, predaným majetkom hlavného mesta v minulom období a zároveň 
s opravou údajov na majetku hlavného mesta, jeho plnenie taktiež úzko súvisí s úlohou zaradiť do 
majetku všetky budovy zverené mestským častiam. Šetrenie takéhoto rozsiahleho charakteru 
vyžaduje skontrolovanie všetkých zverovacích protokolov a ich konfrontáciu s databázou Noris, 
pričom sa musia riešiť nové karty majetku budov/stavieb nezaevidovaných v našej databáze. 
Úloha je priebežne plnená.  
Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné predmetné uznesenie zaradiť medzi úlohy trvalé s ročným 
termínom kontroly vždy k 31. 12, čiže v najbližšom termíne k 31. 12. 2014. 
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6. Zrušenie časti uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
6/1 
 
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 bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. bez odkladu začať spracovávať zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá by 
vylúčila trasovanie ropovodu cez katastrálne územia hlavného mesta SR Bratislavy 

 
T: úloha trvalá 

                        TK: polročne 
 

Plnenie: 
Návrh na zrušenie časti uznesenia. 
Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov 
nie je možné pre zrušenie trasy ropovodu spracovať, nakoľko trasa ropovodu je fixovaná 
v Územnohospodárskych zásadách ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy (zadanie ÚPN BA), 
s ktorými musia byť navrhované zmeny a doplnky v súlade. Trasu je možné vylúčiť len v novom 
územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy.  
Uvedená informácia bola daná v rámci Informácie o trasovaní ropovodu BA – Schwechat na MZ 
dňa 12. 12. 2013. 
Vzhľadom na hore uvedené informácie žiadame o zrušenie tejto časti uznesenia č. 1147/2013 časť 
D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013. 
 


