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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.    778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
    1.2    č.      21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011   
    1.3    č.    166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 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.  1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 
    1.7    č.  1341/2013 zo dňa 21. 11. 2013 
    1.8    č.  1347/2013 časť D zo dňa 21. 11. 2013 
    1.9    č.  1366/2013 časť C bod 1 zo dňa 12. 12. 2013 
    1.10  č.  1393/2014 časť C bod 2 zo dňa 30. 1. 2014                       
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  
 
    2.1    č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
    2.2    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
    2.3    č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
    2.4    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
    2.5    č. 1286/2013 časť B bod 1 zo dňa 24. 10. 2013 
     2.6    č. 1326/2013 časť B bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
    2.7    č. 1340/2013 časť C písm. a, b, c, zo dňa 21. 11. 2013 
    2.8    č. 1390/2014 časť B body 1, 2, 3, 4 zo dňa 30. 1. 2014 
    2.9    č. 1391/2014 časť B body 1 a 2, časť C zo dňa 30. 1. 2014 
    2.10  č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 
    2.11  č. 1419/2014 body 1, 2, 3, zo dňa 30. 1. 2014 
  
 

B. schvaľuje 
 

3. Predĺženie termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

nositeľ   číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia  zo dňa          termín 

2.3 
3.1    riaditeľa magistrátu      673/2012                          31. 1. 2013                      31. 3. 2014 
                                              časť C bod 9 
                                              zo dňa 27. 6. 2012 
2.5 
3.2     primátor  1286/2013                   T:31. 1. 2014  24. 4. 2014  
                                               časť B body 1 a 2      
                                               zo dňa 24. 10. 2013 
2.6 
3.3     primátor                       1326/2013         15. 2. 2014  30. 4. 2014 
                                               časť B bod 1 
                                               21. 11. 2013                    
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2.7 
3.4    primátor                         č. 1340/2013                    január 2014                    22. 5. 2014 
                                               časť C                              február 2014 
                                               písm. a), b), c), 
2.8 
3.5    primátor                         č. 1390/2014                     28. 2. 2014                    30. 5. 2014    
                                    časť B body 1, 2, 3, 4  
                                               zo dňa 30. 1. 2014 
2.9 
3.6   primátor                         č. 1391/2014 
                                              časť B body 1 a 2              bez termínu           31. 5. 2014 
                                              časť C 
                                              zo dňa 30. 1. 2014 
2.10 
3.7    primátor                         č. 1407/2014                    28. 2. 2014                    30. 4. 2014 
                                               časť B 

                                               zo dňa 30. 1. 2014 
2.11 
3.8   primátor          č. 1419/2014         28. 2. 2014           31. 5. 2014 
                                               body 1, 2, 3,  
                                     zo dňa 30. 1. 2014 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru 
Uznesenie č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

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

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

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 223/2003 časť B bod 2 zo dňa 23. 11. 2003 bola 
schválená zmena kontrolného termínu plnenia uznesenia.                                                    
  
             T: trvale 
                                                                     TK: februárové zas. MsZ 
     
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto SR Bratislavu orgánom činným 
v trestnom konaní v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 27. 3. 2014 ako informačný materiál. 
 
 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  PhDr.    Stanislav    Rumann,   vedúci    oddelenia    verejného    
                                   obstarávania  a riaditelia rozpočtových a príspevkových  organizácií   
                                   zriadených  Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
 
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 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011   
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Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 1 zo dňa 3. 3. 2011 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     

1. Predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 
informačný materiál informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných hlavným 
mestom SR Bratislavou. 

        T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12 
 
Uznesením č. 938/2013 časť C zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, TK: vždy 
k 28. 2. 
 
 

Uznesenie č. 21/2011 časť E zo dňa 3. 3. 2011   

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. ukladá 
 

riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako informačný 
materiál Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných rozpočtovými 
a  príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
        T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Uznesením č. 938/2013 časť C zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, TK: vždy 
k 28. 2. 
 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 6. 3. 2014 medzi informačnými 
materiálmi.  
 

 
1.3 
 
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 
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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 
námestie 2, 811 06 Bratislava, bola prerokovaná na pokračujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 26. 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 
 
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 
na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. 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  
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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 6. 3. 2014 ako informačný materiál. 
 

 
1.6 
 
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 
 

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: 
Materiál bol predložený poslancom Radovanom Jenčíkom, predsedom pracovnej skupiny ZaD 03, 
na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. 3. 2014.  
 
 
1.7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu  
                                    
Informácia o súťaži prevádzka a údržba nehnuteľností a zariadení 
Uznesenie č. 1341/2013 zo dňa 21. 11. 2013 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zrušil súťaž prevádzka a údržba nehnuteľností a zariadení vyhlásenú v Európskom vestníku 
dňa 27. 06. 2013 a v spolupráci s komisiou finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pripraviť súťaž novú. 

 
T: 28. 2. 2014 

 
Plnenie: 
Predmetná súťaž bola dňa 17. 3. 2014 zrušená. 
 
 
1.8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci oddelenia  
                                   správy nehnuteľností 
 
Správa o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 1347/2013 časť D zo dňa 21. 11. 2013 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil znalecký posudok alebo analýzu, ktoré vyčíslia minimálny čas potrebný na 
realizáciu vybudovania objektov, ku ktorým sa investor Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve zaviazal. 
Zároveň odporúča investorovi, aby zabezpečil obdobný posudok alebo analýzu a predložil ju na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 28. 2. 2014 
 

Plnenie: 
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 6. 3. 2014 bola 
predložená správa o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. Súčasťou správy bol aj znalecký posudok, ktorého 
predmetom bolo posúdenie realizácie vecného plnenia na základe Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve č. 04880021100/0099. Materiál bol prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 26. 3. 2014. 
 
 
1.9 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
 
 
 
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 1 zo dňa 12. 12. 2013 
 



 9

 
 
 
 
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 
1. zverejniť v informačných materiáloch  všetky vstupné údaje, spôsob výpočtu aj samotné výpočty 
percentuálnych podielov všetkých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2014. 

 
T: 31. 1. 2014 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 3. 2014 
pod písm. c). 
 
 
1.10 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                    vedúci finančného oddelenia  
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016  
Uznesenie č. 1393/2014 časť C bod 2 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy    a oddeleniam 
magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2014. 

 

T: 15. 2. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2014 boli oznámené všetkým mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, 
útvarom hlavného mesta a oddeleniam magistrátu listami riaditeľa magistrátu zo dňa 12. 02. 2014 
č.: MAGSFIN42073/2014-27070, MAGSFIN42500/2014-30463, MAGSFIN42180/2014-27877, 
MAGSFIN42179/2014-27876, MAGSFIN2014/42501/30465. 
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2. Priebežne plnené uznesenia,  predĺženie termínov a určenie 

kontrolných termínov niektorých uznesení Mestského 
zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 

 
 
2.1 
 
Nositelia uznesenia:       riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:        riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 

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

hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK. 
 

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

 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 587/2012 bod 2 zo dňa 31. 5. 2012 zmena termínu 
kontroly uznesenia raz ročne vždy k 28. 2. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Magistrát koordinuje komunikačné, marketingové aktivity s riaditeľmi organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
2.2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
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riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 

kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 
  T: trvale 

        TK: každé zasadnutie MsZ 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Súčasťou materiálov predkladaných do mestského zastupiteľstva na predaj a prenájom majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sú  kúpnopredajné  a nájomné zmluvy.  
 
 
2.3 
3.1 
 
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. 
K informácii o plnení uznesení mestského zastupiteľstva k 31. 1. 2014 nebolo na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva prijaté žiadne uznesenie. V tomto materiáli bol návrh na predĺženie 
termínu plnenia tohto uznesenia na 15. 3. 2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
2.3 
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 v 12 - 13 týždni roku 2014.  
3.1 
Žiadame o zmenu termínu plnenia uznesenia  na 31. 3. 2014. 
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2.4 

 
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. 
Znalecké posudky sú priebežne zverejňované na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
2.5 
3.2 
 
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 a 2 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  
 
K informácii o plnení uznesení mestského zastupiteľstva k 31. 1. 2014 nebolo na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva prijaté žiadne uznesenie. V tomto materiáli bol návrh na predĺženie 
termínu plnenia tohto uznesenia na 24. 4. 2014. 

 
2. Prípravou opatrení uvedených v prílohe č. 3 tohto materiálu do implementačnej fázy. 
 

T: 31. 3. 2014  
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Plnenie k bodu 1 a 2:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
2.5  
Podklady pre tento materiál spracúva Ministerstvo hospodárstva SR, a preto nemohlo prísť 
k splneniu predmetného uznesenia v uvedenom termíne. 
 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
3.2 
Z vyššie uvedeného dôvodu materiál bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva   
dňa 24. 4. 2014.  
 
 
2.6 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michaela Potočárová, výkonná riaditeľka Bratislavskej organizácie  
                                   cestovného ruchu 
 

Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií 
cestovného ruchu na roky 2014 – 2016 
Uznesenie č. 1326/2013 časť B bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu na rok 2014 vo výške 695 500,00 Eur na jej účet  

 
T: 15. 2. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
2.6 
Hlavné mesto SR Bratislava poukázalo dňa 4. 4. 2014 členský príspevok pre Bratislavskú 
organizáciu cestovného ruchu v 1. etape vo výške 200 000,00 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 
695 500,00 Eur. Zvyšok finančných prostriedkov vo výške 495 500,00 Eur bude poukázaných 
do konca apríla 2014.  
 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia 
3.3 
Z uvedeného dôvodu žiadame o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 4. 2014.  
 
 
2.7 
3.4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Krištof, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
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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, b, c zo dňa 21. 11. 2013 
 
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. 
b) predložiť do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh na odzverenie 
novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 a jej zverenie do správy mestskej časti Bratislava-
Ružinov, do februára 2014, 
c) predložiť do mestského zastupiteľstva najvhodnejší návrh na nadstavbu, prístavbu alebo 
rekonštrukciu budovy na Exnárovej, Bancíkovej, Uránovej prípadne Borodáčovej ul. pre potreby 
ZUŠ Exnárova 6, do februára 2014. 
 
K informácii o plnení uznesení mestského zastupiteľstva k 31. 1. 2014 nebolo na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva prijaté žiadne uznesenie. V tomto materiáli bol návrh na predĺženie 
termínu plnenia tohto uznesenia  písmena a) na 22. 5. 2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
2.7 
Informačný materiál o plnení tohto uznesenia bol prerokovaný na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 6. 3. 2014 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1434/2014. Ďalší materiál, „Návrh 
na riešenie umiestnenia ZUŠ Exnárova 6“ sa týka uznesenia mestského zastupiteľstva č. 
1340/2014, časti C písm. c) - predložiť do mestského zastupiteľstva  najvhodnejší návrh na 
nadstavbu, prístavbu alebo rekonštrukciu budovy na Exnárovej, Bancíkovej, Uránovej prípadne 
Borodáčovej ul. pre potreby ZUŠ Exnárova 6, bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 13. 
3. 2014 a na prijatie uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov, následne sa predkladá 
na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 3. 2014. 
 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
3.4 
Vzhľadom na postupnosť realizácie jednotlivých krokov zainteresovaných subjektov žiadame 
o predĺženie termínu plnenia tohto uznesenia ako celku na 22. 5. 2014. 
 

 
2.8 
3.5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
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Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B body 1, 2, 3, 4 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby zabránil vyplateniu finančných prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy za neoprávnene 

fakturované služby za zimnú údržbu v decembri 2013, 
2. aby rokoval s dodávateľom o ukončení, resp. zmene zmluvy zo dňa 02. 11. 2010 medzi 

hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou A.R.K. technické služby, s. r. o., v prospech 
hlavného mesta SR Bratislavy, 

3. aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym 
podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 

4. aby vyvodil zodpovednosť voči osobám zodpovedným za nedostatky zistené finančnou 
kontrolou. 

 
T: 28. 2. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
     2.8 

1. Finančné prostriedky za zimnú údržbu za december 2013 budú zaplatené až po vzájomnom 
odsúhlasení pasportizácie jednotlivých rajónov ktorých sa zimná údržba týka. 

 
2. Momentálne prebiehajú rokovania, ktorých účelom dosiahnuť výhodnejšie podmienky 

pre hlavné mesto SR Bratislavu, bude so zástupcami Fy A.R.K., technické služby dodatkom 
upraviť zmluvu č. 01/2010 na dodávku služieb letnej a zimnej údržby komunikácií. Dodatok 
by obsahoval domácu zimnú pohotovosť. Pod pojmom domáca zimná pohotovosť 
rozumieme, že pracovníci by boli doma, nie na pracovisku a na pokyn by sa dostavili 
do výkonu zimnej služby. V takomto prípade je nutné upraviť Operačný plán v bode VII. 
časové limity, v ktorom sa hovorí, že výjazd  zo stanoviska, resp. nástup prác od vydania 
príkazu dispečingom OSK je 30 minút, pretože táto doba sa reálne nebude môcť dodržať.    

 
4.  Preverujeme mieru zavinenia jednotlivých zamestnancov príslušných útvarov, ktorí mali 

a majú uvedenú problematiku v zodpovednosti. Po určení konkrétnych zodpovedných 
zamestnancov a zistenia rozsahu porušenia interných predpisov a prípadného porušenia 
pracovnej disciplíny, budú voči zodpovedným zamestnancom vyvodené disciplinárne 
sankcie v zmysle Zákonníka práce a pracovného poriadku hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
3.5 
3. Túto úlohu nie sme v danom časovom limite schopní splniť, žiadame o predĺženie termínu 

do 30. mája 2014. 
 
 
2.9 
3.6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora hlavného mesta  
                                   SR Bratislavy 
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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. 1391/2014 časť B body 1 a 2, časť C zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
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. 
T: bez termínu 

C. žiada 

 
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. 

T: bez termínu 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
2.9 
Primátor Milan Ftáčnik zabezpečil vypracovanie právnej analýzy platnosti koncesnej zmluvy medzi 
Univerzitnou nemocnicou Bratislava a koncesionárom ZIPP-S, s.r.o. 
Otázka odstránenia dopravných zariadení na parkoviskách je predmetom prebiehajúceho 
správneho konania, ktoré vedú príslušné stavebné úrad (Petržalka, Ružinov) a v prípade 
rozhodnutia o odstránení zariadení, bude hlavné mesto SR Bratislava žiadať bezodkladné 
vykonanie rozhodnutia.    
V mene hlavného mesta SR Bratislavy sa primátor obrátil na súd (4. marec 2014, Okresný súd 
Bratislava V.) s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré by zabránilo vyberaniu 
poplatkov za parkovanie na verejnom parkovisku pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda 
v Petržalke. Opatrenie súdu by malo platiť až do právoplatného rozhodnutia o tom, či ustanovenia 
Koncesnej zmluvy medzi Univerzitnou nemocnicou Bratislava a spoločnosťou ZIPP-S, s.r.o., sú 
v súlade so zákonom, verejným záujmom.  
Hlavné mesto SR Bratislava ako navrhovateľ predbežného opatrenia bude v následnom súdnom 
konaní požadovať, aby súd rozhodol o absolútnej neplatnosti zmluvy týkajúcej sa vyberania 
poplatkov za parkovanie vozidiel na plochách, miestach situovaných pred petržalskou nemocnicou. 
Bratislava sa v minulosti nedomáhala ochrany svojich práv, nevyrubila nemocnici daň za pozemky, 
na ktorých sú vybudované parkovacie miesta vo vlastníctve univerzitnej nemocnici, lebo ich 
bezplatnú prevádzku považovala za verejnoprospešnú vec, službu pre pacienta.  
 
Návrh na určenie kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
3.6 
Na základe vyššie uvedených skutočností týmto žiadame o nový kontrolný termín plnenia tohto 
uznesenia na 31. máj 2014. 
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2.10 
3.7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 

Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia 
sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného 
programu Doprava 2014 - 2020  
Uznesenie č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby do Operačného programu Doprava 2014 - 2020 za hlavné mesto SR Bratislavu navrhol 
severojužné prepojenie Petržalka - Filiálka, cez Dunaj, v osi Karadžičovej ulice. 
 

T: 28. 2. 2014 
 

Plnenie:   
Uznesenie sa priebežne plní. 
2.10 
V súčasnej dobe sa hlavné mesto SR Bratislava obrátilo na Riadiaci orgán OPD - MDVRR 
o možnosti vložiť do súboru projektov aj návrh mestského zastupiteľstva. Po usmernení MDVRR 
bude primátor hlavného mesta SR Bratislavy informovať mestské zastupiteľstvo. 
 
Návrh na určenie kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
3.7 
Z uvedeného dôvodu žiadam o určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia na 30. 4. 
2014. 
 
 
2.11 
3.8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 1419/2014 body 1, 2, 3, zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. všetkými prostriedkami hlavného mesta SR Bratislavy zabránil výstavbe Megakasína 

v Bratislave, mestskej časti Bratislava-Jarovce, 
2. pozval investora projektu Metropolis v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Jarovce 

na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
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3. podpísal za hlavné mesto SR Bratislavu s týmto investorom memorandum, v ktorom sa 

investor zaviaže, že v mestskej časti Bratislava-Jarovce nikdy nepostaví  Megakasíno  a  tento  
      svoj záväzok investor prevedie aj na právnych nástupcov, či projektu v mestskej časti 

Bratislava-Jarovce. 
 

T: 28. 2. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
2.11 
Primátor Milan Ftáčnik oslovil listom zo dňa 17. februára 2014 investora projektu Metropolis 
a požiadal ho v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva o verejný záväzok, že v mestskej časti 
Bratislava-Jarovce nikdy nepostaví Megakasíno.  
Investora zároveň požiadal o podpísanie memoranda medzi hlavným mestom SR a investorom 
k naplneniu tohto záväzku. V liste ho taktiež oficiálne pozval na rokovanie mestského 
zastupiteľstva k predstaveniu projektu Metropolis.  
Citujeme z odpovede investora na list primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
„V súčasnosti sa spoločnosť intenzívne venuje príprave projektu Metropolis v mestskej časti v obci 
Jarovce ako aj projektu v Košiciach. Pripravenosť a stav dokumentácie nášho projektu je 
momentálne v stave materiálu, ktorý bol postúpený za vyššie uvedeným účelom Vláde SR. Z 
Vášho štrukturovaného listu okrem všeobecného záujmu poslancov hlavného mesta vyplýva aj 
požiadavka k realizácii právneho aktu, ktorý by do budúcna absolútne vylúčil diskutovaný element 
projektu tzv. "megakasíno." Môžem Vám len potvrdiť, že náš materiál tento element neobsahuje.“  
 
Návrh na určenie kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
3.8 
Na základe vyššie uvedených skutočností týmto žiadame o nový kontrolný termín plnenia tohto 
uznesenia na 31. máj 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


