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 Kód uzn.:1.9.8 
                1.9.5  
                             
  

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    1.1   č.   383/2000 zo dňa 14. 9. 2000  
    1.2   č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
    1.3   č.   441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2011 
    1.4   č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
    1.5   č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
    1.6   č. 1052/2013 časť C bod 1 zo dňa 25. 4. 2013 
    1.7   č. 1143/2013 časť C zo dňa 26. 6. 2013 
    1.8   č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
    1.9   č. 1345/2013 časť B bod 1 a 2 a časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
    1.10 č. 1346/2013 časť B bod 1 a 2 zo dňa 21. 11. 2013 
    1.11 č. 1405/2014 časť B bod 2 zo dňa 30. 1. 2014 
   
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

    2.1  č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
    2.2  č.   673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
    2.3  č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
    2.4  č. 1340/2013 časť C písm. a) zo dňa 21. 11. 2013 
    2.5  č. 1365/2013 bod 1 až 6 zo dňa 12. 12. 2013   
 
 
3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

    3.1  č.   673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012  
    3.2  č. 1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 
    3.3  č. 1286/2013 časť B bod 1 zo dňa 24. 10. 2013 
     
 

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        673/2012         T: 31. 1. 2014            15. 3. 2014 
            časť C bod 9          
               zo dňa 27. 6. 2012     
4.2     primátor  1286/2013                   T:31. 1. 2014  24. 4. 2014  
                                               časť B bod 1       
                                               zo dňa 24. 10. 2013 
4.3     primátor  1340/2013        do januára 2014  22. 5. 2014 
                                               časť C písm. a) 
                                               zo dňa 21. 11. 2013 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
1/1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia  správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Nájmy pozemkov, bytových a nebytových priestorov 
Uznesenie č. 383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: trvale 
TK: 2x ročne k 1. 1. a 30. 6.  

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

 
T: trvale 

                    TK: 1x ročne k 1. 1.   
                                                                                                               za predchádzajúci rok 
                                  (februárové zasadnutie MsZ) 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o nájomných zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových a nebytových 
priestoroch sa predkladá na marcové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 6. 3. 2014. 
 
 
1/2 
 
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 

 
 
 



 4

 
 
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, bola predložená na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 1. 
2014, kde bolo k nej prijaté uznesenie č. 1380/2014 a na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 
30. 1. 2014 bolo k predmetnej informácii prijaté uznesenie č. 1400/2014 .  
 
 
1/3 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora hlavného mesta 
                                   SR Bratislavy 
 
Protikorupčné minimum pre Bratislavu 
Uznesenie č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy jedenkrát ročne informáciu  
   o plnení Protikorupčného minima pre Bratislavu.  
 
        TK: 31. 1. každoročne 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 13. 2. 2014 a následne sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 6. 3. 2014. 

 

1/4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Správa o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor bola 
predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva naposledy dňa 21. 11. 2014 a následne 
sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 6. 3. 2014. 
 
 
1/5 
 
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 bola predložená na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014. 
 
 
1/6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
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Správa o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 1052/2013 časť C bod 1 zo dňa 25. 4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby zaviazal investora predložiť hlavnému mestu SR Bratislave kompletnú dokumentáciu 
pre stavebné povolenie, obsahujúcu všetky potrebné náležitosti na vydanie stavebného povolenia 
projektu Predstaničného priestoru do 31. 1. 2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Listom zo dňa 29. 4. 2013 primátor hlavného mesta SR Bratislavy oboznámil konateľa spoločnosti 
Transprojekt s.r.o., s uznesením mestského zastupiteľstva č. 1052/2013 zo dňa 25. 4. 2013, ktoré 
mu zaslal aj v písomnej forme. 
Žiadna z požiadaviek z predmetného uznesenia nebola zo strany investora splnená.  
O všetkých krokoch pravidelne informujeme v informačnom materiáli, ktorý v dvojmesačných 
intervaloch predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva.  
 
 
1/7 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                    vedúci finančného oddelenia  
 

Protokol o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR - Stav verejných financií 
a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol 
Uznesenie č. 1143/2013 časť C zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení opatrení 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v roku 2013 za kontrolované obdobie 
roka 2012.  

 
T: 31. 01. 2014 

 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Riaditeľ magistrátu predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 6. 3. 2013 „Informáciu 
o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu 
SR vykonanou v roku 2013 za kontrolované obdobie roku 2012“.  
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1/8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave realizácie 
Nosného systému MHD v Bratislave. 

 
T: štvrťročne 
 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá pravidelne na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Posledná informácia 
bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014 a bolo k nej prijaté 
uznesenie č. 1406/2014. 
 
 
1/9 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 
Uznesenie č. 1345/2013 časť B bod 1 a 2 a časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. na rokovanie so starostami obcí o poskytnutí mostných polí Starého mosta ako dar pre potreby 

obcí na rieke Ondave a alternatívne rokovať so starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a starostkou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 
T: 31. 1. 2014 
 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Rokovania so starostami obcí na rieke Ondave prebiehajú a pracuje sa na znení darovacej zmluvy. 
Alternatíva ponechania mostných polí pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto a mestskú časť 
Bratislava-Petržalka už nie je relevantné. 
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primátora hlavného mesta SR Bratislava 
2. v spolupráci s mestskou príspevkovou organizáciou Mestský ústav ochrany pamiatok, preveriť 

možnosť uchovania časti mostnej konštrukcie ako pamätihodnosti. 
 

T: 31. 1. 2014 
 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Pán Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier, rokoval s mestskou príspevkovou 
organizáciou Mestským ústavom ochrany pamiatok o možnosti záchrany  malých  celkov  oceľovej  
konštrukcie, pričom by sa mal zachovať kríž oceľovej nosnej konštrukcie z každého mosta. Cestný 
most je skrutkovaný, železničný nitovaný. Pán Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný 
inžinier, navrhoval uchovať priečny rez mostnou konštrukciou. So zhotoviteľom stavby sa  rokovalo  
a pri odstraňovaní mostných polí o zachovaní časti konštrukcie. Miesto na zachovanie 
pamätihodnosti by sa malo realizovať na strane mestskej časti Bratislava-Petržalka, pri Mýtnom 
domčeku, dole na parkovisku. Všetky náklady však bude musieť znášať hlavné mesto SR 
Bratislava. 

 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave príprav 
projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného 
programu Doprava 2007  2013 a Operačného programu Doprava 2014  2020 

 
TK: raz za dva mesiace 

                počnúc 21. 11. 2013 
 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Písomná informácia bola predložená mestskému zastupiteľstvu dňa 30. 1. 2014 a bolo k nej prijaté 
uznesenie č. 1407/2014. 
 
 
1/10 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrát,  
                                  vedúci legislatívn-právneho oddelenia 
                                  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                  vedúca oddelenia koordinácie územných systémov   
 

Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 
Uznesenie č. 1346/2013 časť B bod 1 a 2 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil: 
 
1. analýzu súladu navrhovaných alternatív územného plánu zóny Bratislavské nábrežie s platným 
Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy 
 

T: 31. 1. 2014 
 
 
2. právnu a ekonomickú analýzu možných rizík vyplývajúcich z uvedených alternatív s ohľadom na 
platné zmluvné vzťahy a prebiehajúce súdne spory. 

 
T: 31. 1. 2014 
 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 6. 3. 2014. 
 
 
1/11 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Lucia Birasová, vedúca oddelenia stratégie a projektov  
 

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 2 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. zaslať Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy Kancelárii 

Dohovoru primátorov v Bruseli. 
                                                               

T: 31. 1. 2014 
 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Predmetný Akčný plán bol v termíne zaslaný pomocou elektronického formulára priamo 
uvedeného na stránke Dohovoru primátorov:   
http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_sk.html 
V súčasnosti prebieha proces posudzovania Akčného plánu kanceláriou Dohovoru primátorov 
pri EK v Bruseli. 
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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 
 
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 plní priebežne. 
Súčasťou materiálov predkladaných do mestského zastupiteľstva na predaj a prenájom majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sú  kúpnopredajné  a nájomné zmluvy.  
 
 
2/2 
 
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 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5. Zabezpečiť zosúladenie predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy s jeho vyradením 
   z registra majetku. 

 
T: trvalá úloha 
 TK: raz ročne k 31. 1. 
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Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Predaj nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy je na základe zrealizovaných kúpnych 
zmlúv a listín z katastra následne vyradený z registra majetku hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
2/3 

 
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 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
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 
 
 
2/4 
4/3 (predĺženie termínu plnenia v časti B tohto uznesenia) 

 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 

Petícia za:  
1. rozdelenie budovy na Exnárovej ul. č. 6, súpis. č. II 3124 na dve osobitné nové 
budovy  s osobitným súpisným číslom,  
2. odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 z pôvodného súpis. č. II 
3124, v ktorej sídlia elokované triedy MŠ Bancíkovej  (ďalej len Nová Budova č. 1)  
Základnej umeleckej škole, Exnárova 6, Bratislava,  
3. zverenie Novej Budovy č. 1 do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 
za účelom  zachovania tried MŠ Bancíkovej 2, elokované pracovisko Exnárova 
Uznesenie č. 1340/2013 časť C písm. a) zo dňa 21. 11. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
a)  vykonať  kroky  potrebné  pre  rozdelenie budovy na Exnárovej ul. č. 6 podľa  bodu  B písm. a) 

  tohto uznesenia, do  januára 2014. 
 
Plnenie: 
2/4 
Uznesenie sa priebežne plní. Samostatná informácia sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 6. 3. 2014. 
4/3 
Navrhujeme posunúť termín plnenia predmetného uznesenia do 22. 5. 2014. 
 
 
2/5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora hlavného mesta  
                                   SR Bratislavy 
 
Informácia o postupe hlavného mesta SR Bratislavy v prípade spoplatnených parkovísk 
pred nemocnicou v mestskej časti Bratislava-Ružinov a nemocnicou Sv. Cyrila a Metoda 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Uznesenie č. 1365/2013 bod 1 až 6 zo dňa 12. 12. 2013 
 

Mestské zastupiteľstvo  

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. o vypracovanie právnej analýzy, ktorá posúdi platnosť zmluvy medzi Univerzitnou nemocnicou a 

koncesionárom (spoločnosťou, ktorá spoplatnila parkoviská), keďže neexistuje platná nájomná 
zmluva na predmetné pozemky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Univerzitnou 
nemocnicou. 

 
T: 30. 1. 2014 - termín zasadnutia  
                         mestského zastupiteľstva 
 

2. aby bezodkladne dal pripraviť materiál, kde navrhne riešenie na usporiadanie vzťahu 
k predmetným pozemkom. 

 
T: 30. 1. 2014 - termín zasadnutia  
                          mestského zastupitelstva 
 
 

3. aby ako vlastník pozemkov, na ktorých stojí parkovisko pred nemocnicou na Antolskej ulici 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka, dal zamietavé stanovisko k umiestneniu elektrickej 
prípojky na rampy parkoviska alebo inej bariéry pri vchode na parkovisko. 

 
T: 30. 1. 2014 - termín zasadnutia  
                          mestského zastupiteľstva 
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4. aby vykonal potrebné kroky na odstránenie už položených elektrických prípojok a rámp 

umiestnených na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
T: 30. 1. 2014 - termín zasadnutia  
                          mestského zastupiteľstva 

 
5. aby vykonal potrebné kroky na odstránenie všetkých zábran (kovové stĺpiky, žlté čiary) pozdĺž 

nemocnice, ktoré sú umiestnené  na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
T: 30. 1. 2014 - termín zasadnutia  
                          mestského zastupiteľstva 

 
6. aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o stave parkovania pred 

nemocnicou na Antolskej ulici v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

T: 30. 1. 2014 - termín zasadnutia  
                          mestského zastupiteľstva 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 1391/2014, v ktorom mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie 
uznesenia č. 1365/2013 body 1 až 6 zo dňa 12. 12. 2013.  
  
(V uznesení č. 1391/2014 zo dňa 30. 1. 2014 k úlohám vyplývajúcim z časti B bodov 1 a 2, 
ktorými opätovne žiadajú primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
„1. aby vypracoval právnu analýzu platnosti zmluvy, ktorá sa bezprostredne týka nakladania s 

naším majetkom  pozemkom, 
2.  o odstránenie stavby  dopravných zariadení (elektrickej prípojky a rámp), ktoré sú čiernou 

stavbou“ 
 
a v časti C, kde žiadajú primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
„podniknúť právne kroky podaním predbežného opatrenia na súd, nakoľko na čiernej stavbe 

dochádza k bezpracnému obohacovaniu nájomcu vyberaním parkovného na pozemku hlavného 
mesta SR Bratislavy a týmto tento stav zastaviť“, 

 
neboli prijaté mestským zastupiteľstvom termíny na ich plnenie.) 
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3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR   
    Bratislavy 
4. Návrh    na    predĺženie    termínu    plnenia    uznesenia  Mestského  
    zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
3/1 
4/1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci finančného oddelenia 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: 31. 1. 2013 

 
Uznesením č. 1003/2013 časť B bod 3 zo dňa 27. 3. 2013 bolo predmetné uznesenie preradené 
zo „splnených uznesení“ do časti „nesplnené uznesenia“ bez návrhu ďalšieho termínu plnenia. 
 

 
Plnenie: 
3/1 
Podľa rozhodnutia č. 22/2013 primátora hlavného mesta SR Bratislavy prebieha výkon 
inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2013. Inventarizácia je v stave 
rozpracovanosti s predpokladaným termínom ukončenia do polovičky marca 2014. 
4/1 
Z uvedeného dôvodu žiadame o predĺženie termínu plnenia na 15. 3. 2014.  
 
 
3/2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Radovan Jenčík, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy, predseda pracovnej skupiny ZaD 03   
 
Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03            
Uznesenie č. 1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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žiada 
 

2. predsedu pracovnej skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Radovana Jenčíka 
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: 
3/2 
Materiál nebol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014. Na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 6. 3. 2014 prednesenie ústnu informáciu poslanec Radovan Jenčík, 
predseda pracovnej skupiny ZaD 03.  
 
 
3/3 
4/2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 

Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1286/2013 časť B bod 1 zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Prípravou stratégie hlavného mesta SR Bratislavy na podporu rozvoja elektromobility na území 
hlavného mesta SR Bratislavy.         

 
        T: 31. 1. 2014  
 
Plnenie:  
3/3  
Podklady pre tento materiál spracúva Ministerstvo hospodárstva SR, a preto nemohlo prísť 
k splneniu predmetného uznesenia v uvedenom termíne. 
4/2 
Z vyššie uvedeného dôvodu materiál bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva   
dňa 24. 4. 2014.  
 
 
 
 


