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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.    239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
    1.2  č.    912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
    1.3  č.    166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
     1.4  č.     769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
    1.5  č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
    1.6  č.  1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
    1.7  č.  1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
    1.8  č.  1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
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.   514/2012 zo dňa 29. 3. 2012 
    2.3 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 

B. schvaľuje 

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

nositeľ   číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia  zo dňa          a predĺžený termín 

3.1     riaditeľ magistrátu        673/2012                          31. 1. 2013                      31. 12. 2014 
                                              časť C bod 9                     predĺžený termín: 
                                              zo dňa 27. 6. 2012            31. 3. 2014 
3.2     primátor                       870/2012                           31.12. 2012                     31.   5. 2014                   
                                              časť D                               predĺžený termín: 
                                              zo dňa 22. 11. 2012          31. 3. 2014 
3.3     primátor                       1152/2013                        26. 9. 2013                      30.   6. 2014  
                                              body  1 a 2                        predĺžený termín: 
                                              zo dňa 26. 6. 2013            31. 3. 2014 
3.4     primátor  1286/2013                   31. 1. 2014  26.   6. 2014  
                                              časť B body 1 a 2       predĺžený termín:    
                                              zo dňa 24. 10. 2013         24. 4. 2014 
3.5     primátor                       1407/2014        28. 2. 2014  31.   1. 2015 
                                              časť B                              predĺžený termín: 
                                              zo dňa 30. 1. 2014           30. 4. 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:   Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                    vedúci finančného oddelenia  
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2000 
Uznesenie č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
riaditeľa magistrátu  
3.    Každoročne k tvorbe návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prizvať predsedov 
       komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
 TK: 31. 3. 
 

Plnenie: 
Uznesenie splnené. 
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 - 2016 prerokovali a schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2014. Stretnutie predsedov komisií mestského zastupiteľstva 
k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 - 2016 sa uskutočnilo dňa 15. 1. 
2014 v kancelárii zástupcu riaditeľa magistrátu a vedúceho finančného oddelenia magistrátu. 
 

 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, 
majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola 
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Uznesenie č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

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

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009. 
 

T: polročne k 30. 9. a 31. 3. 
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Plnenie: 
Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009  (plnenie opatrení k 31. 3. 2014) sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 4. 2014. 
 

 
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 
 
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, sa prerokuje na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
dňa 23. 4. 2014. 
 
 
1.4 
 
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 
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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 
v mesiaci marec dňa 11. 3. 2014.  
 
 
1.5 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením 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 27. 3. 2014 ako informačný materiál. 
 
 
1.6 
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
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  2 zo dňa 26. 6. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: každé zasadnutie MsZ        
      

Uznesením č. č. 1324/2013 v časti B bode 6 zo dňa 21. 11. 2013 bol schválený nový termín 
predkladania materiálu k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského zastupiteľstva každé 
4 mesiace počnúc 1. 1. 2013. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Aktuálna písomná informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat sa prerokuje 
na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 3. 2014, a to dňa 23. 4. 2014.

 

 
 
1.7 

 
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 „Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v  Bratislave“ bol predložený 
na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 3. 2014 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1494/2014. 
 
 
1.8 
 
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 C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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. 
Materiál „Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 
predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu 
Doprava 2014 - 2020“ bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 3. 2014 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1495/2014. 
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2. Priebežne plnené uznesení  
    Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia pre správu  
                                   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: 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  
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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. 6. 2012 
 
Uznesením MsZ č. 632/2012 časťou 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. 
Rotunda – prebieha proces opätovného vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. V priebehu 
mesiaca jún 2014 bude materiál predložený na schválenie mestskej rade a mestskému 
zastupiteľstvu. 
 

Parkovací dom – prebiehajú rokovania s cieľom nájsť riešenie, ktoré by bolo v súlade s územným 
plánom, a ktoré predpokladá kladné posúdenie dotknutých orgánov a organizácií.  
 
 
2.3 

 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením 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.  
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3. Návrh na predĺženie termínov plnenia uznesení   
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
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. 1487/2014 v časti B bode 3.1 zo dňa 27. 3. 2014 bol termín plnenia uznesenia 
predĺžený na 31. 3. 2014.  
 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Uznesenie sa priebežne plní. Inventarizácia majetku mesta bola vykonávaná podľa rozhodnutia 
č. 22/2013 primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Ukončených bolo jedenásť „Dielčích 
inventarizačných komisií“ (ďalej len „DIK“) spolu s návrhom na vysporiadanie inventarizačných 
rozdielov. Neukončená bola DIK č. 4 (účet 094 042), DIK č. 9 (účet 318 a účet 324), DIK č. 10 
(účet 379). Inventarizácia na účtoch 094 042, 318, 324 bude vykonaná do 31. 12. 2014 na základe 
nového rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy.    
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme predĺženie termínu plnenia predmetného 
uznesenia na 31. 12. 2014. 
 
 
3.2 
 
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 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 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  
 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časťou B bod 4.4 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia na 31. 3. 2014 

 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia.  
Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území hlavného mesta 
SR Bratislavy s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok bola predložená na rokovanie 
mestskej rady dňa 8. 4. 2014. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy rozhodol, že predmetný 
materiál je potrebné predložiť na pripomienkovanie ešte hlavnej architektke Bratislavy Ing. arch. 
Ingrid Konrád a riaditeľovi mestskej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
JUDr. Miloslavovi Hrádekovi.  
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predĺženie termínu plnenia uznesenia 
do 31. 5. 2014. 
 
 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora 
 

Riešenie problematiky mestských vinohradov 
Uznesenie č. 1152/2013 body 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. 9. 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. 9. 2013 

 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1279/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 zmena termínu 
na 24. 10. 2013. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1324/2012 časťou  B bod 5.3 zo dňa 21. 11. 2013 zmena 
termínu na 12. 12. 2013. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časťou B bod 4.5 zo dňa 30. 1. 2014 zmena 
termínu na 31. 3. 2014. 
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Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Uznesenie sa priebežne plní. Vo februári 2014 sa konalo výjazdové stretnutie komisie 
pre vinohrady, kde si jej členovia pozreli každý prejednávaný pozemok. Zhodli sa na tom, že 
situácia je v každej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy pri každom pozemku rozdielna. 
Niektoré pozemky sa budú riešiť osobitným zreteľom a iné obchodnou verejnou súťažou. V týchto  
dňoch mesiaca apríla 2014 opäť bude zasadať komisia pre vinohrady, kde sa bude diskutovať 
o konkrétnych podmienkach, ktoré sa  následne  zapracujú  do  návrhu  nájomnej  zmluvy  (zmluvu  
vypracuje oddelenie správy nehnuteľností magistrátu) pre pozemky plánované riešiť osobitným 
zreteľom.  
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme predĺženie termínu plnenia predmetného uznesenia 
na 30. 6. 2014.  
 
 
3.4 
 
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  
 
2. Prípravou opatrení uvedených v prílohe č. 3 tohto materiálu do implementačnej fázy. 
 

T: 31. 3. 2014  
 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 27. 3. 2014 uznesením č. 1487/2014 v časti B bode 
3. 2 bol predĺžený termín plnenia tohto uznesenia na 24. 4. 2014. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Podklady pre tento materiál spracúva Ministerstvo hospodárstva SR a do dnešného dňa tieto 
podklady neboli spracované. Z uvedeného dôvodu nemohlo prísť k splneniu predmetného 
uznesenia v uvedenom termíne a materiál sa nepredkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva  
dňa 24. 4. 2014. 
Na základe tejto skutočnosti a navrhujem predĺženie termínu plnenia tohto uznesenia na 26. 6. 
2014. 
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3.5 
 
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 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 27. 3. 2014 uznesením č. 1487/2014 v časti B bode 3.7 
bol predĺžený termín plnenia tohto uznesenia na 30. 4. 2014. 

 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Projekt severojužného prepojenia Petržalka - Filiálka, cez Dunaj, v osi Karadžičovej ulice toho 
času nie je schválený Európskou komisiou. V súčasnosti nie je možné predkladať nové projekty, 
teda ani opätovne predložiť predmetný projekt na schválenie do Operačného programu Doprava 
2014 - 2020. Toto bude možné až po schválení Územného generelu dopravy hlavného mesta SR 
Bratislavy koncom roka 2015. 
Z uvedeného dôvodu navrhujeme o určenie nového kontrolného termínu priebežného plnenia 
uznesenia na 31. 1. 2015. 
 


