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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.    186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999   
    1.2    č.    524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
    1.3    č.    155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
    1.4    č.    691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
    1.5    č.  1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
    1.6    č.    166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
     1.7     č.     769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
    1.8    č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
    1.9    č.    954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
    1.10  č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
    1.11  č.  1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 
    1.12  č.  1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
    1.13  č.  1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
    1.14  č.  1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
    1.15  č.  1488/2014 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 3. 2014 
    1.16  č.  1490/2014 časť B body 2 a 3 zo dňa 27.3.2014 
    1.17  č.  1501/2014 časť B zo dňa 23. 4. 2014 
    1.18  č.  1512/2014 časť C bod 2 zo dňa 23. 4. 2014 
    1.19  č.  1537/2014 časť B zo dňa 24. 4. 2014 
    1.20  č.  1538/2014 časť B body 1 a 2 zo dňa 24. 4. 2014 
    1.21  č.  1578/2014 časť C body 1, 2, 3, zo dňa 22. 5. 2014  
    1.22  č.  1644/2014 časť B zo dňa 3.7.2014 
     
           
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

    2.1  č.    240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003     
    2.2  č.    796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
    2.3  č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
    2.4  č.    514/2012 body 1 a 2 zo dňa 29. 3. 2012 
    2.5  č.  1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
    2.6  č.  1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
 
 
3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

    3.1  č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 - nesplnené - návrh na predĺženie termínu  
                                                                                                         plnenia 
    3.2   č.    870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 - nesplnené - návrh na predĺženie termínu  
                                                                                                     plnenia 
    3.3   č.  1152/2013 časť body 1 a 2 zo dňa 26. 6. 2013 - splnené po termíne dňa 25. 9. 2014 
    3.4   č.  1286/2013 časť B body  1 a 2  zo dňa 24. 10. 2013 - splnené  po termíne dňa 25. 9.  
                                                                                                     2014 
    3.5   č.  1539/2014 časť B bod 1 zo dňa 24. 4. 2014 - nesplnené - návrh na predĺženie termínu  
                                                                                                             plnenia 

3.6 č.  1566/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014 - nesplnené - návrh na predĺženie termínu plnenia 
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3.7 č. 1572/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014 - čiastočne nesplnené - návrh na predĺženie   
                                                                                                              termínu plnenia 

   3.8   č.  1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 - nesplnené - návrh na predĺženie termínu  
                                                                                                           plnenia    
   3.9   č.  1645/2014 časť C zo dňa 3. 7. 2014 - nesplnené - navrhuje sa nový kontrolný termín  
                                                                                                plnenia 
 

 

B. schvaľuje 

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

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

4.1   riaditeľ magistrátu           496/2008                         TK: 31. 12. 2009             31. 12. 2015 
                                               časť C body 2.2  a 2.3     predĺženie termínu: 
                                                          zo dňa 25. 9. 2008          30. 9. 2014 
______________________________________________________________________________ 
4.2   riaditeľ magistrátu           955/2010                        27. 5. 2010  15. 12. 2015 
                                               časť D                             predĺženie termínu: 
                                               zo dňa 29. 4. 2010          30. 9. 2014                     
4.3   primátor                          1020/2010        T: 1 x ročne                     23. 10. 2014 
3.1                                           časť B bod 2                       k 15. 9. 
                                               zo dňa 1. 7. 2010    
4.4   primátor                          870/2012                        T:31. 12. 2013                  23. 10. 2014 
3.2    časť D                    predĺženie termínu: 
               zo dňa 22. 11. 2012         25. 9. 2014 
4.5   primátor                         1390/2014                       28. 2. 2014                        31. 12. 2014 
           časť B bod 3        predĺženie termínu:             
                                    zo dňa 30. 1. 2014           30. 9. 2014                                        
4.6   primátor                          1539/2014                       24. 5. 2014                      23. 10. 2014 
3.5.                                          časť B bod 1                    predĺženie termínu: 
                                               zo dňa 24. 4. 2014          25. 9. 2014  
4.7  primátor                           1566/2014                       25. 9. 2014                       30. 4. 2015  
3.6                                           časť B                            
                                               zo dňa 22. 5. 2014 
4.8   primátor                          1572/2014       25. 9. 2014                        23. 10. 2014  
3.7                                           časť B 
                                                zo dňa 22. 5. 2014 
4.9   primátor              1617/2014        25. 9. 2014                        23. 10. 2014 
3.8                                          časť B 
                                               zo dňa 25. a 26. 6. 2014 
4.10 primátor                         1645/2014                        30. 7. 2014                      KT: 23. 10. 2014 
3.9                                          časť C 
                                               zo dňa 3. 7. 2014 
 

 
C. zrušuje 

 
5. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

5.1  Bod č. 3 uznesenia č. 514/2012 zo dňa 29. 3. 2012. 
5.2  Bod č. 1 uznesenia č. 1490/2014 časť B zo dňa 27. 3. 2014. 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajraský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná kontrola  
                                    UMK 
 
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. ukladá 
 
riaditeľovi 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. 
Informačný materiál oddelenia správy komunikácii magistrátu sa predkladá na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2014 medzi informačnými materiálmi. 

 
 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Achimsky, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti 
                                   Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 
vyhliadkach do budúcnosti 
Uznesenie č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa 

realizuje separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého materiálu. 
 

T:    trvale, 1x ročne 
                                                                                                         TK: k 30. 6.,  
                                                                                                                počnúc rokom  2002 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., sa predkladá na pokračujúcom 
rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2014 pod bodom č. 54. 
 
 
1.3 
 
Nositeľka uznesenia: Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora hlavného  
                                     mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:    Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                     v Bratislave, n.o. 
 
Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

Ing. Petru Nagyovú Džerengovú, námestníčku primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
polročne informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o realizácii Programu 
výstavby bytov v Bratislave. 

 
              T: trvalý 

TK: 1 x ročne      
       k 30.6. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 25. a 26. 6. 
2014 medzi informačnými materiálmi pod písm. j). 
 
 
1.4 
 
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. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
V  súlade s plánom kontrolnej činnosti útvaru mestského kontrolóra hlavného mesta SR (ďalej len 
„mestský kontrolór“) Bratislavy na  2013  boli vykonané  kontroly v Centre voľného času Klokan 
Pekníkova 2, Bratislava  (CVČ) takto:   
CVČ Pekníkova 2, Bratislava v súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
na I. polrok 2013 bol určený výkon kontroly  v CVČ Klokan Pekníkova 2, Bratislava od 16. 5. 2013  
do 12. 6. 2013 za kontrolované obdobie od 12. 6. 2012 – 12. 6. 2013. Výkon kontroly bol zameraný 
na komplexnú kontrolu všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. Vedenie CVČ malo 
povinnosť predložiť správu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených  
kontrolou na útvar mestského kontrolóra do 30. 11. 2013. 
„Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou 
v mestskej rozpočtovej organizácii v CVČ Pekníkova 2,  Bratislava" podľa uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 691/2005 časť D zo dňa 26. 5. 2005 bola predložená na prerokovanie  
do operatívnej porady primátora dňa 12. 5. 2014, a ako informačný materiál bola predložená 
na zasadnutie mestského zastupiteľstva 25. a 26. 6. 2014 pod písm. f). 
 

 
1.5 
 
Nositelia uznesenia:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
                               
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

          T: trvale 
                                  TK: 1x ročne k 30. 6. 
        
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy predložili na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 25. - 26. 6. 2014 písomnú informáciu o vybavovaní sťažností podaných 
v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy pod písm. 
h). 
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1.6 
 
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 na Hodžovom 
námestí 2, 811 06 Bratislava, bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 
a 26. 6. 2014 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1618/2014. 
 

 
1.7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia 
 
Návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR      
Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby predkladal mesačne na rokovania komisie finančnej stratégia a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, informáciu o plnení 
opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. 

T: mesačne 
 
Plnenie: 
Uznesenie 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 9. 6. 2014.  
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1.8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením 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. 
Informácia sa  predkladá na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2014 
pod bodom č. 66. 
 
 
1.9 
 
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. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2014 pod 
bodom č. 53. 
 
 
1.10 
 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia správy  
                                   nehnuteľností 
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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 25. a 26. 6. 2014 ako informačný materiál pod písm. d). 
 

 
1.11 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Radovan Jenčík, predseda pracovnej skupiny poslancov Mestského  
                                   zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03 
Uznesenie č. 1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013                                    
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: úloha trvalá 

            TK: raz za dva mesiace 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. a 26. 6. 2014 
medzi informačnými materiálmi pod písm. g). 
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1.12 
 
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 realizácie Nosného systému MHD v Bratislavy“ bol prerokovaný 
na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 3. 7. 2014 a  bolo k  nemu prijaté 
uznesenie č. 1645/2014.  
 
 
1.13 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Horváth, výkonný riaditeľ 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 2 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy výročnú správu 

o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 
 

                                                                                                             T: každoročne k 30. 6. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 5. 6. 2014 valné zhromaždenie Bratislavskej organizácie cestovného ruchu schválilo Správu 
o činnosti a ročnú účtovnú závierku organizácie. Mestské zastupiteľstvo prerokuje predmetnú 
správu na svojom pokračujúcom zasadnutí dňa 24. 9. 2014 pod bodom č. 62.  
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1.14 
 
Nositeľ uznesenia:    primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:           JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia správy  
                                      nehnuteľností 
 
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o každej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej 
vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 
TK: do 30. 6. a do 31. 12. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia sa  predkladá na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2014 
pod bodom č. 72. 
 
 
1.15 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1488/2014 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1.Predložiť informáciu, a to odpočet riešenia konkrétnych nedostatkov konštatovaných v bodoch 1- 
32 správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy, termínovaných v opatreniach k 31. 8. 2014. Vyhodnotiť aj ako priebežnú informáciu 
k termínu 16. 6. 2014 (v zmysle bodov 4, 5 a 9 opatrení) súčasne s vyhodnotením bodov 2 a 3 
opatrení a súčasne v bode 2 a 3 zmeniť termín na 16. 6. 2014. 
 
2.Predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informačný materiál o plnení 
opatrení vrátane priebežnej informácie k bodom 4, 5 a 9 opatrení. 

 
T: 26. 6. 2014 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Priebežná informácia sa  predkladá na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 
9. 2014 pod bodom č. 73 a záverečná informácia sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 25. 9. 2014. 
 
 
1.16 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
                                   Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy                               
 
 
Informácia - zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, ktoré budú 
predmetom návrhu aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - 
Zmeny a doplnky 04 
Uznesenie č. 1490/2014 časť B bod  2, 3, zo dňa 27. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. vytvoriť podmienky na zlepšenie podmienok práce oddelenia hlavnej architektky 
3. začať proces prípravy nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 2.3 zo dňa 25. – 26. 6. 2014 bol určený kontrolný termín 
plnenia uznesenia na 25. 9. 2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Primátor riešil navýšenie počtu zamestnancov oddelenia hlavnej architektky priamo s hlavnou 
architektkou. Výsledkom bolo posilnenie oddelenia o 1,5 zamestnanca, z ktorých časť bude krytá 
prostriedkami z projektov, ktoré vedie oddelenie hlavnej architektky. Uznesenie, aby mesto začalo 
s prípravou nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy je obsahovo totožné 
s uznesením z júna 2011. Mesto začalo s prípravou nového územného plánu v roku 2011 
a vykonalo prvé etapy v zmysle stavebného zákona. Podrobnosti sú uvedené v bode 2.6. tohto 
materiálu.   
 

 
1.17 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí   
 
Protest Krajskej prokuratúry Bratislava proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2013 o úprave podmienok predaja, podávania a 
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 1501/2014 časť B zo dňa 23. 4. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh nového 
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude v súlade so zákonom.  

 
T: 26. 6. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené.  
Materiál bol predmetom rokovania v operatívnej porady primátora dňa 19. 5. 2014 a 2. 6. 2014. 
V komisii na ochranu verejného poriadku mestského zastupiteľstva bol prerokovaný dňa 22. 5. 
2014, v mestskej rade dňa 12. 6. 2014 a následne dňa 25. a 26. 6. 2014 na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, kde bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1623/2014. 
 
 
1.18 
 
Nositeľ uznesenia:    primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:           JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia správy  
                                      nehnuteľností 
 
Návrh na riešenie umiestnenia ZUŠ Exnárova 6 
Uznesenie č. 1512/2014 časť C bod 2 zo dňa 23. 4. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Vypracovať harmonogram/etapizáciu postupnej rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 na roky 

2014  2018 pre potreby ZUŠ Exnárova, vrátane vysporiadania nájomného vzťahu 
s nájomníkom budovy na Uránovej ulici 2. 

  
T: 26. 6. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia sa  predkladá na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2014 
pod bodom č. 71. 
 
 
1.19  
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ uznesenia:    Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora 
 
Petícia za záchranu športovísk v lokalite Pasienky 
Uznesenie č. 1537/2014 časť B zo dňa 24. 4. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh 
na riešenia tejto petície. 

 
T: 26. 6. 2014 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené čiastočne. 
Informačný materiál, špecifikujúci rozsah pozemkov, ktoré je treba riešiť, bol predložený na 
rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. a 26. 6. 2014 medzi informačnými materiálmi pod 
písm. e). 
 
 
1.20 
 
Nositeľ uznesenia:    primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:           JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia správy  
                                      nehnuteľností 
 
Petícia proti odpredaju pozemku v k. ú. Staré Mesto  Slávičie údolie, parc. č. 2408/1 
vo výmere 2 880 m2, obchodnou verejnou súťažou, ktorú vyhlásilo hlavné mesto SR 
Bratislava, zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., podľa § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov  a  podľa  § 281   
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
Petícia proti odpredaju pozemku parc. č. 2408/1 v k. ú. Staré Mesto) 
Uznesenie č. 1538/2014 časť B body 1 a 2 zo dňa 24. 4. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby nevyhlasoval obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemku parc. č. 2408/1 v k. ú. Staré 

Mesto  Slávičie údolie,  
2. aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh 

na nájom pozemku parc. č. 2408/1 v k. ú. Staré Mesto, nájomcovi občianskemu združeniu 
Priatelia Bartókovej ulice, ktorého prípravný výbor písomne požiadal hlavné mesto SR 
Bratislavu o nájom pozemku dňa 24. 4. 2014, 

 
T: 26. 6. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. a  26. 6. 2014 a bolo 
k nemu prijaté uznesenie č. 1591/2014. 
 
 
1.21 
 
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    
Uznesenie č. 1578/2014 časť C body 1, 2, 3, zo dňa 22. 5. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predložiť na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy komplexný postup 

zabezpečenia projektových, administratívnych a realizačných prác spolu s financovaním zmien 
realizácie v roku 2015 

T: 26. 6. 2014 
 

2. predkladať pravidelne na každé Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy,  
informáciu o postupe prác na zmenách stavby pred dokončením až po schválenie zmeny 
stavby pred dokončením, 

 
3. rokovať so zhotoviteľom stavby NS MHD o odstránení prebytočnej zeminy zo zastavaného 

územia Petržalky a o výsledkoch rokovaní informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
SR Bratislavy. 

 
T: 26. 6. 2014  

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Plnenie bodov 1, 2, 3, v rámci časti C predmetného uznesenia bolo zapracované v Informácii 
o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave, ktoré bolo predložené na pokračujúcom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 3. 7. 2014 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1645/2014. 
 
 
1.22 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Kvetoslava Čurná, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov 
 
Návrh na zavedenie II. etapy Integrovaného dopravného systému v bratislavskom kraji  
Uznesenie č. 1644/2014 časť B zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na septembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 
2014 predložil: 
návrh zmeny používaného algoritmu deľby tržieb medzi dopravcov, ktorý bude zohľadňovať 
postupný prechod od delenia tržieb podľa realizovaného dopravného výkonu - miestokilometrov ku 
skutočne prepraveným osobám jednotlivými dopravcami po dohode všetkých objednávateľov 
služieb vo verejnom záujme.    
 

T: 25. 9. 2014  
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25.9.2014. 
 
 
 



 16

 
2. Priebežne plnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
 

 
2.1 
 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Lucia Birasová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2004 
Uznesenie č. 240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
2.  Vykonať všetky opatrenia potrebné na získanie finančných zdrojov, najmä zo štátnych 

programov podpory rozvoja bývania na výstavbu bytov, obnovu a rozvoj infraštruktúry. 
 

T: trvalý 
 TK: 30.6. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je plnené priebežne. 
K 1. 5. 2013 bola zmenená organizačná štruktúra Magistrátu, kedy bolo vytvorené Oddelenie 
stratégie a projektov, ktoré hľadá nové možnosti v rámci získania finančných zdrojov z rôznych 
programov.  
 
V rámci infraštruktúry boli finančné zdroje získané najmä z:  
 
Operačného programu Doprava:  

- NS MHD 1. etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo 
nám. – Bosákova ul., projektová dokumentácia 

- NS MHD 1. etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo 
nám. – Bosákova ul., realizácia 

- Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži, realizácia 
- Územný generel dopravy 
- Modernizácia električkovej trate - Karloveská radiála, projektová dokumentácia 
- Modernizácia električkovej trate - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia 
- Modernizácia električkovej trate - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

 
Operačného programu Bratislavský kraj:  

- Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica 
- Trolejbusová trať konečná Gaštanová 
- Trolejbusová trať Trenčianska 
- Vybudovanie  prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici 

 

 
2.2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
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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., 31. 12. 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V prvom polroku 2014 sa nevykonávali žiadne zmeny a doplnky zoznamu zastávok a železničných 
staníc v tarifných zónach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. 
 
 
2.3 
 

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.  
 

 
2.4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora                                í 
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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 body 1 a 2 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. 
 
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 632/2012časťou B bol predĺžený termín plnenia uznesenia 
na 30. 10. 2012. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 850/2012 časťou B bod 1 bolo predĺžený termín plnenia 
na 31. 12. 2012. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 938/2013 časťou C zmena termínu plnenia TK: štvrťročne  
od 1. 1. 2013. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je plnené priebežne. 
1. 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. Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 1630/2014 zo dňa 3. 7. 2014 schválilo podmienky  

obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností – pozemkov parc. č. 19713/3, 
parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 v k. ú. Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom 
vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička – Rotunda“ v území Hornej 
Mlynskej doliny. 

 
 
2.5 

 
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 
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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 plní priebežne. 
Znalecké posudky sú priebežne zverejňované na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
2.6 
 
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. spracovať územno-hospodárske zásady (zadanie územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy) nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vylúči trasovanie 
ropovodu Bratislava-Schwechat cez k. ú. Bratislava. 

 
T: úloha trvalá 

                                   TK: polročne 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Príprava a spracovanie nového územného plánu mesta má nasledovné etapy: 

1. Spracovanie územnoplánovacích podkladov – územné generely – spracované OUGG, 
2. Prieskumy a rozbory – spracované OTUPaD, 
3. Spracovanie novej Metodiky UPN mesta - v súčasnosti spracováva HA   
4. Zadanie – bude spracované po ukončení 3. etapy a dodaní Územného generelu 

dopravy ( zabezpečuje HDI ) 
5. Koncept riešenia UPN mesta Bratislavy 
6. Návrh riešenia UPN mesta Bratislavy 
7. Prerokovanie materiálu 
8. Upravený návrh UPN mesta Bratislavy 
9. Schválenie materiálu UPN mesta Bratislavy 

 
Nakoľko v súčasnosti prebieha 3. etapa prípravy UPN mesta Bratislavy, Zadanie je možné 
spracovať až po jej ukončení.  
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3.    Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

nesplnené v  stanovenom termíne a návrhy na predĺženie termínov 
ich plnenia 

 
 
3.1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michal Feik, poradca primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 
Číslo uznesenia: 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú správu o 
realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2010 - 2020. 
 

T: 1x ročne k 15. 9. 
 

Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu jeho plnenia. 
Správa o realizácii PHSR bola predložená do OPP dňa 25.8.2014 a zaslaná odborným útvarom 
magistrátu na pripomienkovanie. Následne bude predložená do príslušných komisií mestského 
zastupiteľstva a na rokovanie mestského zastupiteľstva v októbri 2014. Z uvedeného dôvodu 
žiadam o predĺženie termínu plnenia predmetného uznesenia na 23. 10. 2014. 
 
 

3.2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ 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  
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Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časťou B bod 4.4 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia na 31. 3. 2014. 
Uznesením č. 1523/2014 v časti B bod 3.2 zo dňa 24. 4. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 31. 5. 2014. 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.1 zo dňa 25.- 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 25. 9. 2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu jeho plnenia. 
K uvedenému plneniu uznesenia č. 870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 žiadame o predĺženie 
termínu plnenia z dôvodu, že v mesiaci august bol objednaný a dodaný geologický posudok na 
lokalitu Kamenáče v k. u. Devínska Nová Ves a k. ú. Záhorská Bystrica,  kde je predmetný cintorín 
navrhovaný. Na dôkladné posúdenie, vyhodnotenie a detailné spracovanie je ešte potrebný jeden 
mesiac. Z uvedeného dôvodu navrhujeme posunúť termín plnenia na októbrové zasadnutie 
mestského zastupiteľstvo dňa 23. 10. 2014. 
 
 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením 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. 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 časť  B bod 5.3 zo dňa 21. 11. 2013 zmena 
termínu na 12. 12. 2013. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časť B bod 4.5 zo dňa 30. 1. 2014 zmena 
termínu na 31. 3. 2014. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1523/2014 časť B bod 3.3 zo dňa 24. 4. 2014 predĺžený 
termín na 26. 6. 2014. 
 
Plnenie: 
Predmetné uznesenie nebolo splnené v termíne 26. 6. 2014, avšak na septembrové zasadnutie 
mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2014 sa predkladajú materiály ako prípady hodné osobitného 
zreteľa a taktiež sa predkladá materiál ako návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom pozemkov - viníc. Tým toto uznesenie považujeme za splnené a nenavrhujeme 
predĺžiť termín jeho plnenia. 
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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 body 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  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Prípravou opatrení uvedených v prílohe č. 3 tohto materiálu do implementačnej fázy. 
 

T: 31. 3. 2014  
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1523/2014 časť B zo dňa 24. 4. 2014 predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 26. 6. 2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie nebolo splnené v termíne  26. 6. 2014, ale sa predkladá na septembrové zasadnutie 
mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2014. 
 
 
3.5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  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. 1539/2014 časť B bod 1 zo dňa 24. 4. 2014 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Konať v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 719/2005 

zo dňa 30. 6. 2005 a č. 166/2011 zo dňa 30. 6. 2011 na vyhlásenie stavebnej uzávery na území 
nábrežia (okrem promenády). 

 
T: 24. 5. 2014 
 

Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.4 zo dňa 25. - 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 25. 9. 2014. 

 
 



 23

 
Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu plnenia. 
Zo zoznamu všetkých známych účastníkov konania, ktorými sú vlastníci dotknutých stavieb, 
pozemkov v rámci celého riešenia územia vyplýva, že riešené územie je plošne rozsiahle 
a z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺženie termínu plnenia predmetného uznesenia, ktoré 
poslúži na zisťovanie aktuálnych údajov o majetkovo-právnych vzťahov v území UPN Z do 23. 10. 
2014. 
 
 
3.6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:      Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia 
 
Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, o 20 rokov a úpravy účelu nájmu pre Domov pre každého, 
občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 1566/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o predloženie správy o rozsahu kontaminácie spodných vôd Žitného ostrova skládkou chemického 
odpadu CHZJD umiestnenej v lokalite mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. Správu vypracovať vo 
väzbe na výsledky dlhodobých meraní okolia hydraulickej clony Slovnaft od spoločnosti VÚRUP 
a.s., Bratislava, ktoré sú archivované na úseku geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra v Bratislave. 
 

T: 25. 9. 2014 
 
Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu plnenia. 

Vrakunská cesta – skládka CHZJD – Sk/EZ/B2/136 patrí medzi staré environmentálne 
záťaže v Bratislavskom kraji. Podľa dostupných informácií ide o skládku s obsahom nebezpečných 
odpadov z bývalého štátneho podniku CHZJD, ktoré boli pred rokom 1980 uložené do Mlynského 
ramena  Malého Dunaja. 

V súčasnosti je v danej lokalite realizovaný podrobný prieskum vplyvu environmentálnej 
záťaže, ktorý realizuje firma Dekonta Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, Bratislava pre MŽP SR. 
Úloha je financovaná z Operačného programu Životné prostredie (2007-2013) a projekt napĺňa 
programové ciele vlády SR definovať v strategickom dokumente  environmentálne záťaže v rámci 
„Štátneho programu sanácie environmentálnych  záťaží na roky 2010-2015“.  

Cieľom úlohy je podrobný prieskum environmentálnej záťaže vrátane vypracovania analýzy 
rizík znečistenia územia a štúdie uskutočniteľnosti sanácie.  
            Predpokladaný termín ukončenia úlohy je 15. marec 2015. 

Vzhľadom k tomu, že čiastkové  informácie z realizovaných prieskumov nie sú k dispozícii, 
aktuálnu správu bude možné predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva na aprílové 
zasadnutie mestského zastupiteľstva - 30. 4. 2015.  
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3.7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
                                   Ing. arch. Ingrid Konrad, architektka hlavného mesta SR Bratislavy 
                                   Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia 
 
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1572/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby bezodkladne zabezpečil zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorou 
by sa ropovod vypustil z verejnoprospešných stavieb, 
 
2. aby pri rokovaniach s Ministerstvom hospodárstva SR vychádzal zo schválených uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a aby účasť a prácu zástupcov hlavného 
mesta SR Bratislavy v odborných komisiách podmienil súčasným a súbežným prerokovaním 
alternatívnych trás ropovodu cez tzv. Karpatský koridor, 
 
3. o predloženie informácie o ropovode Družba na území hlavného mesta SR Bratislavy: 
3.1 o predloženie analýzy technického stavu ropovodu Družba na území hlavného mesta SR 
Bratislavy, 
3.2 o predloženie analýzy vplyvov na životné prostredie ropovodu Družba na území hlavného 
mesta SR Bratislavy a Žitného ostrova, 
3.3 o vypracovanie a následné predloženie štúdie spoločnosťou Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Možností rizík existujúceho ropovodu Družba na území Žitného ostrova 
a hlavného mesta SR Bratislavy, 
3.4 pozvať zástupcov spoločnosti TRANSPETROL, a.s., na septembrové zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo veci Informácia o ropovode Družba na 
území hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 25. 9. 2014 
 

4. o predloženie informácie o stave ochrany vôd hydraulickou ochranou podzemných vôd (HOPV) 
rafinérie SLOVNAFT, a.s.: 

4.1 o predloženie analýzy možných dopadov znečistenia podzemných vôd v prípade  odstavenia 
HOPV v kontexte ohrozenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, 

4.2 pozvať zástupcov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na septembrové zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo veci „Informácia o stave ochrany vôd 
hydraulickou ochranou podzemných vôd (HOPV) rafinérie SLOVNAFT, a.s.“, 

 
T: 25. 9. 2014 
 

5. o predloženie a vypracovanie štúdií k projektu ropovodu BSP pod odbornou gesciou hlavnej 
architektky Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: 

5.1 technické možnosti realizácie projektu ropovodu BSP územím hlavného mesta SR Bratislavy. 
Porovnanie technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR                     č. 25/2013 zo 
dňa 9. 1. 2013, 

5.2 riziká trasovania ropovodu BSP územím hlavného mesta SR Bratislavy. Porovnanie rizík 
navrhovaných technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR č. 25/2013 zo dňa 9. 1. 
2013 z pohľadu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

T: 25. 9. 2014 
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Plnenie: 
Uznesenie v časti B.1, B.2, B.3.4 a B.4.2. je splnené. O spracovanie a predloženie materiálov 
obsiahnutých v tomto uznesení sme požiadali príslušné orgány vzhľadom na to, že mesto 
príslušnými analýzami ani podkladmi nedisponuje. Keďže tieto materiály neboli doteraz 
predložené, nie je možné v plnom rozsahu splniť prijaté uznesenie. Navrhujeme predĺžiť termín 
jeho plnenia na 23. 10. 2014.  
 
 
3.8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing., PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora  
                                    

Petícia občanov za zachovanie parkoviska na konci Hraničnej ulici v Bratislave, parc.            
č. 15486/1, k. ú. Ružinov, proti jeho predaju a investičnému zámeru uskutočniť na tejto 
parcele výstavbu 8 - poschodového obytného domu  
Uznesenie č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy a starostu mestskej časti Bratislava-Ružino,v 
aby spoločne predložili návrh na riešenie. 

 
T: 25. 9. 2014 

 
Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu jeho plnenia. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik rokoval so starostom mestskej časti 
Bratislava-Ružinov Dušanom Pekárom, pričom jedným zo záverov pracovného stretnutia bola 
dohoda na tom, že mestská časť Bratislava-Ružinov vytypuje pozemok vo vlastníctve samosprávy, 
ktorý by bolo možné zameniť za pozemky na Hraničnej ulici - parkovisko. Mestská časťBratislava-
Ružinov vytypovala časť pozemku na Bazovej ulici, priestor kde v minulosti pôsobila akciová 
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. S takýmto návrhom odborné útvary magistrátu 
nesúhlasili, pretože hlavné mesto SR Bratislava má záujem predať spomínaný areál v celosti 
a jeho delenie by znížilo jeho hodnotu. V záujme nájsť riešenie pre zámenu pozemkov v týchto 
dňoch komunikujú odborné útvary magistrátu a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov 
a hľadajú novú možnú lokalitu na zámenu. Z tohto dôvodu žiadame predĺžiť plnenie uznesenia 
do 23. októbra 2014. 
 
 
3.9. 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú 

štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky, 
2. zadať prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry na 

reprezentatívnej vzorke obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka dotazníkovou metódou. 
Znenie otázok prieskumu a zadanie agentúre pripraviť s rovnocennou účasťou zástupcov 
verejnosti, občianskych združení a iniciatív, ktoré zaslali pripomienky k súťaži na zhotoviteľa 
štúdie a petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. 

 
T: 30.  7. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie v prijatej podobe a termíne nie je vykonateľné. 
 
Časť C bod 1  
S pripravovaným pokračovaním električkovej trate cez Starý most do Petržalky vznikla potreba 
nového komplexného pohľadu na rozvoj centrálneho severo-južného priestoru tejto mestskej časti. 
V novembri 2013 vyhlásilo hlavné mesto verejnú anonymnú ideovú urbanistickú súťaž návrhov na 
„Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“. Účelom súťaže bolo vygenerovať optimálne 
urbanistické riešenie rozvoja centrálneho územia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré bude 
podkladom pre obstaranie urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu podľa § 4 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
a podľa § 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 25. 
januára 2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  
Koncom marca 2014 vyhlásilo mesto výsledky súťaže návrhov, na základe ktorých začalo mesto 
rokovacie konanie s cieľom obstarať spracovateľa urbanistickej štúdie. Rokovacie konanie 
v súčasnosti nie je ešte ukončené.  
Uznesenie č.1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 žiada primátora okamžite   začať 
s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú štúdiu Centrálnej 
rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky. Na základe hore uvedeného je táto 
časť uznesenia nevykonateľná, pretože zadanie súťaže bolo spracované minulý rok.  
Hlavné mesto plánuje po ukončení verejného obstarávania spracovateľa urbanistickej súťaže v 
súvislosti s obstarávaním samotnej urbanistickej štúdie začať participatívny proces s obyvateľmi, 
ktorý bude súčasťou prípravy zadania urbanistickej štúdie. 
 
Časť C bod 2 
V súvislosti s obstaraním urbanistickej štúdie (UŠ) „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ 
mesto pripravuje doposiaľ najväčší projekt zapojenia verejnosti pri územnom plánovaní 
v Bratislave. Pod vedením hlavnej architektky Ingrid Konrad bola vytvorená pracovná skupina, 
ktorá odborne pripravuje a bude participatívny proces počas spracovania urbanistickej štúdie 
riadiť. Sú v nej zastúpení sociológovia, architekti, urbanisti - odborníci na participáciu, ako aj 
zástupcovia petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. Jej úlohou je vhodne nastaviť 
procesy účasti verejnosti na základe odborných poznatkov z tejto oblasti, zabezpečiť správnosť 
zberu a vyhodnotenia údajov z prieskumov, zapojenie čo najširšieho zastúpenia občanov 
a komunikovať a pracovať s verejnosťou tak, aby sa výstupy participačných procesov premietli do 
zadania urbanistickej štúdie, ktorá by tak reflektovala potreby obyvateľov v území. Zmyslom 
participatívneho procesu je osloviť všetkých občanov Petržalky s požiadavkou aktívnej spolupráce 
na rozvoji mestskej časti. Na účasť v tomto procese budú vyzvaní všetci obyvatelia Petržalky 
ako aj stakeholderi, občianske združenia a iniciatívy, ako aj podnikatelia, pôsobiaci v území.  
Participatívny proces sprevádza tvorbu zadania UŠ a je súčasťou obstarávania UŠ ako územno-
plánovacieho podkladu pre ďalší rozvoj Petržalky. Je viazaný na ideovú súťaž návrhov, ktorá 
otvára možnosti riešení a definuje rámec procesu. Z toho dôvodu je účasť spracovateľa 
nevyhnutná a zahájenie spracovávania UŠ je aj začiatkom participatívneho procesu.  
Prvým krokom procesu bude predstavenie víťazného návrhu ideovej súťaže a tematizovanie 
problémov v jednotlivých častiach územia. Zahŕňa pochôdzky územím pod odborným vedením – 
tzv. Urban Walk, odborne moderované workshopy a diskusie. Paralelne sa bude realizovať 
kvalitatívny prieskum formou skupinových rozhovorov s vybranými vzorkami obyvateľov. Záver 
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participatívneho procesu predstavuje kvantitatívny prieskum formou dotazníkov, ktorý 
predstavuje zber podnetov pre spracovateľa na zahrnutie do zadania urbanistickej štúdie 
(naplnenie uznesenia MsZ č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa  3.7.2014). 
Participatívny proces je viazaný na ukončenie verejného obstarávania spracovateľa UŠ 
a sprevádza tvorbu zadania. Plánovaný je na cca osem týždňov od ukončenia verejného 
obstarávania spracovateľa UŠ. Prieskum formou dotazníkov bude prebiehať v záverečnej fáze 
procesu. Následne bude verejnosti predstavený návrh zadania UŠ. Ukončenie obstarania 
samotnej urbanistickej štúdie je plánované na august 2015.  
Navrhuje sa predĺžiť termín plnenia uznesenia na „Ihneď po vyhlásení víťaza verejného 
obstarávateľa urbanistickej štúdie Centrálna rozvojová os Petržalka“ – návrh kontrolného 
termínu 23. 10. 2014. 
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4. Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
 
4.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ 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 body 2.2  a 2.3 zo dňa 25. 9. 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
2. riaditeľovi 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 

 
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 mestského zastupiteľstva č. 886/2010 časť B zo dňa 25. 2. 2010 predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 12. 2010. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 8/2011 časť B  bod 1 zo dňa 27. 1. 2011 predĺženie 
termínu plnenia uznesenia na 31. 12. 2011. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 440/2012 časť B  zo dňa 2. 2. 2012 predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 12. 2012. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 938/2013 časť C  zo dňa 7. 2. 2013 predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 12. 2013. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časť B body 4.1 a 4.2 zo dňa 30. 1. 2014 
predĺženie termínu plnenia na 30. 9. 2014. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu jeho plnenia. 
V súčasnosti je BAT, a.s., zaťažená súdnym sporom s povinnosťou zaplatiť prehratý súdny spor. 
Z uvedeného dôvodu nie je možné dohodnúť sa na riešení odberu tepla zo spaľovne akciovej 
spoločnosti OLO a.s. Využitie dostupných obnoviteľných zdrojov v Bratislave je obsiahnuté 
v Akčnom pláne udržateľného  energetického  rozvoja  hlavného  mesta  SR  Bratislavy,  ktorý  bol  
schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 1405/2014 zo dňa 30. 1. 2014. Akčný plán je 
v procese implementácie a prebieha proces schvaľovania žiadosti o finančné zdroje z finančného 
nástroja ELENA EIB na technickú asistenciu realizácie implementácie AP. Na základe uvedeného 
žiadame predlžiť termín plnenie uznesenia do 31. 12. 2015.   
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4.2 
 
Nositelia uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia správy  
                                    nehnuteľností 
 
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 
 

B. 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. 
Uznesením č. 1389/2014 časť B bod 4.3 zo dňa 30. 1. 2014 predĺženie termínu plnenia uznesenia 
na 30. 9. 2014. 

 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Spoločnosť Incheba, a.s., doposiaľ na svojom valnom zhromaždení nerokovala o predaji 
pozemkov v k. ú. Petržalka pod Petržalským korzom do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, 
z tohto dôvodu žiadame o predĺženia termínu do 15. 12. 2015. 
 
 
4.3 
3.1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michal Feik, poradca primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 
Číslo uznesenia: 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú správu o 
realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2010 - 2020. 
 

T: 1x ročne k 15. 9. 
 

Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu jeho plnenia. 
Správa o realizácii PHSR bola predložená do OPP dňa 25.8.2014 a zaslaná odborným útvarom 
magistrátu na pripomienkovanie. Následne bude predložená do príslušných komisií mestského 
zastupiteľstva a na rokovanie mestského zastupiteľstva v októbri 2014. Z uvedeného dôvodu 
žiadam o predĺženie termínu plnenia predmetného uznesenia na 23. 10. 2014. 
 
 
4.4 
3.2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ 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  
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časťou B bod 4.4 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia na 31. 3. 2014. 
Uznesením č. 1523/2014 v časti B bod 3.2 zo dňa 24. 4. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 31. 5. 2014. 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.1 zo dňa 25.- 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 25. 9. 2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu jeho plnenia. 
K uvedenému plneniu uzn.č.870/2012 žiadame o predĺženie termínu plnenia z dôvodu, že 
v mesiaci august bol objednaný a dodaný geologický posudok na lokalitu Kamenáče v k. u. 
Devínska Nová Ves a k. ú. Záhorská Bystrica,  kde je predmetný cintorín navrhovaný. Na dôkladné 
posúdenie, vyhodnotenie a detailné spracovanie je ešte potrebný 1 mesiac. Z uvedeného dôvodu 
navrhujeme posunúť termín plnenia na októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstvo dňa 23. 
10. 2014. 
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4.5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
 
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym   
   podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 

T: 28. 2. 2014 
 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1588/2014 časť B bod 4.3 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia do 30. 9. 2014. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Uznesenie nie je možné splniť v termíne do 30. 9. 2014 z dôvodu rozsahu a pracnosti spracovania 
materiálov, a preto navrhujeme predĺženie termínu plnenia predmetného uznesenia do 31. 12. 
2014. 
 
 
4.6 
 3.5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  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. 1539/2014 časť B bod 1 zo dňa 24. 4. 2014 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Konať v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 719/2005 

zo dňa 30. 6. 2005 a č. 166/2011 zo dňa 30. 6. 2011 na vyhlásenie stavebnej uzávery na území 
nábrežia (okrem promenády). 

 
T: 24. 5. 2014 
 

 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.4 zo dňa 25. - 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 25. 9. 2014. 
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Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu plnenia. 
Zo zoznamu všetkých známych účastníkov konania, ktorými sú vlastníci dotknutých stavieb, 
pozemkov v rámci celého riešenia územia vyplýva, že riešené územie je plošne rozsiahle 
a z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺženie termínu plnenia predmetného uznesenia, ktoré 
poslúži na zisťovanie aktuálnych údajov o majetkovo-právnych vzťahov v území UPN Z do 23. 10. 
2014. 
 
 
4.7 
3.6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:      Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia 
 
Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, o 20 rokov a úpravy účelu nájmu pre Domov pre každého, 
občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 1566/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o predloženie správy o rozsahu kontaminácie spodných vôd Žitného ostrova skládkou chemického 
odpadu CHZJD umiestnenej v lokalite mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. Správu vypracovať vo 
väzbe na výsledky dlhodobých meraní okolia hydraulickej clony Slovnaft od spoločnosti VÚRUP 
a.s., Bratislava, ktoré sú archivované na úseku geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra v Bratislave. 
 

T: 25. 9. 2014 
 
Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu plnenia. 

Vrakunská cesta – skládka CHZJD – Sk/EZ/B2/136 patrí medzi staré environmentálne 
záťaže v Bratislavskom kraji. Podľa dostupných informácií ide o skládku s obsahom nebezpečných 
odpadov z bývalého štátneho podniku CHZJD, ktoré boli pred rokom 1980 uložené do Mlynského 
ramena  Malého Dunaja. 

V súčasnosti je v danej lokalite realizovaný podrobný prieskum vplyvu environmentálnej 
záťaže, ktorý realizuje firma Dekonta Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, Bratislava pre MŽP SR. 
Úloha je financovaná z Operačného programu Životné prostredie (2007-2013) a projekt napĺňa 
programové ciele vlády SR definovať v strategickom dokumente  environmentálne záťaže v rámci 
„Štátneho programu sanácie environmentálnych  záťaží na roky 2010-2015“.  

Cieľom úlohy je podrobný prieskum environmentálnej záťaže vrátane vypracovania analýzy 
rizík znečistenia územia a štúdie uskutočniteľnosti sanácie.  
            Predpokladaný termín ukončenia úlohy je 15. marec 2015. 

Vzhľadom k tomu, že čiastkové  informácie z realizovaných prieskumov nie sú k dispozícii, 
aktuálnu správu bude možné predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva na aprílové 
zasadnutie mestského zastupiteľstva - 30. 4. 2015.  
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4.8 
3.7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
                                   Ing. arch. Ingrid Konrad, architektka hlavného mesta SR Bratislavy 
                                   Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia 
 
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1572/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby bezodkladne zabezpečil zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorou 
by sa ropovod vypustil z verejnoprospešných stavieb, 
 
2. aby pri rokovaniach s Ministerstvom hospodárstva SR vychádzal zo schválených uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a aby účasť a prácu zástupcov hlavného 
mesta SR Bratislavy v odborných komisiách podmienil súčasným a súbežným prerokovaním 
alternatívnych trás ropovodu cez tzv. Karpatský koridor, 
 
3. o predloženie informácie o ropovode Družba na území hlavného mesta SR Bratislavy: 
3.1 o predloženie analýzy technického stavu ropovodu Družba na území hlavného mesta SR 
Bratislavy, 
3.2 o predloženie analýzy vplyvov na životné prostredie ropovodu Družba na území hlavného 
mesta SR Bratislavy a Žitného ostrova, 
3.3 o vypracovanie a následné predloženie štúdie spoločnosťou Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Možností rizík existujúceho ropovodu Družba na území Žitného ostrova 
a hlavného mesta SR Bratislavy, 
3.4 pozvať zástupcov spoločnosti TRANSPETROL, a.s., na septembrové zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo veci Informácia o ropovode Družba na 
území hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 25. 9. 2014 
 

4. o predloženie informácie o stave ochrany vôd hydraulickou ochranou podzemných vôd (HOPV) 
rafinérie SLOVNAFT, a.s.: 

4.1 o predloženie analýzy možných dopadov znečistenia podzemných vôd v prípade  odstavenia 
HOPV v kontexte ohrozenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, 

4.3 pozvať zástupcov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na septembrové zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo veci „Informácia o stave ochrany vôd 
hydraulickou ochranou podzemných vôd (HOPV) rafinérie SLOVNAFT, a.s.“, 

 
T: 25. 9. 2014 
 

5. o predloženie a vypracovanie štúdií k projektu ropovodu BSP pod odbornou gesciou hlavnej 
architektky Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: 

5.1 technické možnosti realizácie projektu ropovodu BSP územím hlavného mesta SR Bratislavy. 
Porovnanie technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR                     č. 25/2013 zo 
dňa 9. 1. 2013, 

5.2 riziká trasovania ropovodu BSP územím hlavného mesta SR Bratislavy. Porovnanie rizík 
navrhovaných technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR č. 25/2013 zo dňa 9. 1. 
2013 z pohľadu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
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T: 25. 9. 2014 
 
Plnenie: 
Uznesenie v časti B.1, B.2, B.3.4 a B.4.2. je splnené. O spracovanie a predloženie materiálov 
obsiahnutých v tomto uznesení sme požiadali príslušné orgány vzhľadom na to, že mesto 
príslušnými analýzami ani podkladmi nedisponuje. Keďže tieto materiály neboli doteraz 
predložené, nie je možné v plnom rozsahu splniť prijaté uznesenie. Navrhujeme predĺžiť termín 
jeho plnenia na 23. 10. 2014.  
 
 
4.9 
3.8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing., PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora  
                                    

Petícia občanov za zachovanie parkoviska na konci Hraničnej ulici v Bratislave, parc.            
č. 15486/1, k. ú. Ružinov, proti jeho predaju a investičnému zámeru uskutočniť na tejto 
parcele výstavbu 8 - poschodového obytného domu  
Uznesenie č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy a starostu mestskej časti Bratislava-Ružino,v 
aby spoločne predložili návrh na riešenie. 

T: 25. 9. 2014 
 
Plnenie: 
Uznesenie nesplnené s návrhom na predĺženie termínu jeho plnenia. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik rokoval so starostom mestskej časti 
Bratislava-Ružinov Dušanom Pekárom, pričom jedným zo záverov pracovného stretnutia bola 
dohoda na tom, že mestská časť Bratislava-Ružinov vytypuje pozemok vo vlastníctve samosprávy, 
ktorý by bolo možné zameniť za pozemky na Hraničnej ulici - parkovisko. Mestská časť Bratislava-
Ružinov vytypovala časť pozemku na Bazovej ulici, priestor kde v minulosti pôsobila akciová 
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. S takýmto návrhom odborné útvary magistrátu 
nesúhlasili, pretože hlavné mesto SR Bratislava má záujem predať spomínaný areál v celosti 
a jeho delenie by znížilo jeho hodnotu. V záujme nájsť riešenie pre zámenu pozemkov v týchto 
dňoch komunikujú odborné útvary magistrátu a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov 
a hľadajú novú možnú lokalitu na zámenu. Z tohto dôvodu žiadame predĺžiť plnenie uznesenia 
do 23. 10. 2014. 
 
 
4.10 
3.9 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú 

štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky, 
2. zadať prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry na 

reprezentatívnej vzorke obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka dotazníkovou metódou. 
Znenie otázok prieskumu a zadanie agentúre pripraviť s rovnocennou účasťou zástupcov 
verejnosti, občianskych združení a iniciatív, ktoré zaslali pripomienky k súťaži na zhotoviteľa 
štúdie a petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. 

 
T: 30.  7. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie v prijatej podobe a termíne nie je vykonateľné. 
Časť C bod 1  
S pripravovaným pokračovaním električkovej trate cez Starý most do Petržalky vznikla potreba 
nového komplexného pohľadu na rozvoj centrálneho severo-južného priestoru tejto mestskej časti. 
V novembri 2013 vyhlásilo hlavné mesto verejnú anonymnú ideovú urbanistickú súťaž návrhov na 
„Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“. Účelom súťaže bolo vygenerovať optimálne 
urbanistické riešenie rozvoja centrálneho územia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré bude 
podkladom pre obstaranie urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu podľa § 4 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
a podľa § 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 25. 
januára 2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  
Koncom marca 2014 vyhlásilo mesto výsledky súťaže návrhov, na základe ktorých začalo mesto 
rokovacie konanie s cieľom obstarať spracovateľa urbanistickej štúdie. Rokovacie konanie 
v súčasnosti nie je ešte ukončené.  
Uznesenie č.1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 žiada primátora okamžite   začať 
s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú štúdiu Centrálnej 
rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky. Na základe hore uvedeného je táto 
časť uznesenia nevykonateľná, pretože zadanie súťaže bolo spracované minulý rok.  
Hlavné mesto plánuje po ukončení verejného obstarávania spracovateľa urbanistickej súťaže v 
súvislosti s obstarávaním samotnej urbanistickej štúdie začať participatívny proces s obyvateľmi, 
ktorý bude súčasťou prípravy zadania urbanistickej štúdie. 
Časť C bod 2 
V súvislosti s obstaraním urbanistickej štúdie (UŠ) „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ 
mesto pripravuje doposiaľ najväčší projekt zapojenia verejnosti pri územnom plánovaní 
v Bratislave. Pod vedením hlavnej architektky Ingrid Konrad bola vytvorená pracovná skupina, 
ktorá odborne pripravuje a bude participatívny proces počas spracovania urbanistickej štúdie 
riadiť. Sú v nej zastúpení sociológovia, architekti, urbanisti - odborníci na participáciu, ako aj 
zástupcovia petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. Jej úlohou je vhodne nastaviť 
procesy účasti verejnosti na základe odborných poznatkov z tejto oblasti, zabezpečiť správnosť 
zberu a vyhodnotenia údajov z prieskumov, zapojenie čo najširšieho zastúpenia občanov 
a komunikovať a pracovať s verejnosťou tak, aby sa výstupy participačných procesov premietli do 
zadania urbanistickej štúdie, ktorá by tak reflektovala potreby obyvateľov v území. Zmyslom 
participatívneho procesu je osloviť všetkých občanov Petržalky s požiadavkou aktívnej spolupráce 
na rozvoji mestskej časti. Na účasť v tomto procese budú vyzvaní všetci obyvatelia Petržalky 
ako aj stakeholderi, občianske združenia a iniciatívy, ako aj podnikatelia, pôsobiaci v území.  
Participatívny proces sprevádza tvorbu zadania UŠ a je súčasťou obstarávania UŠ ako územno-
plánovacieho podkladu pre ďalší rozvoj Petržalky. Je viazaný na ideovú súťaž návrhov, ktorá 
otvára možnosti riešení a definuje rámec procesu. Z toho dôvodu je účasť spracovateľa 
nevyhnutná a zahájenie spracovávania UŠ je aj začiatkom participatívneho procesu.  
Prvým krokom procesu bude predstavenie víťazného návrhu ideovej súťaže a tematizovanie 
problémov v jednotlivých častiach územia. Zahŕňa pochôdzky územím pod odborným vedením – 
tzv. Urban Walk, odborne moderované workshopy a diskusie. Paralelne sa bude realizovať 
kvalitatívny prieskum formou skupinových rozhovorov s vybranými vzorkami obyvateľov. Záver 
participatívneho procesu predstavuje kvantitatívny prieskum formou dotazníkov, ktorý 
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predstavuje zber podnetov pre spracovateľa na zahrnutie do zadania urbanistickej štúdie 
(naplnenie uznesenia MsZ č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa  3.7.2014). 
Participatívny proces je viazaný na ukončenie verejného obstarávania spracovateľa UŠ 
a sprevádza tvorbu zadania. Plánovaný je na cca osem týždňov od ukončenia verejného 
obstarávania spracovateľa UŠ. Prieskum formou dotazníkov bude prebiehať v záverečnej fáze 
procesu. Následne bude verejnosti predstavený návrh zadania UŠ. Ukončenie obstarania 
samotnej urbanistickej štúdie je plánované na august 2015.  
Navrhuje sa predĺžiť termín plnenia uznesenia na „Ihneď po vyhlásení víťaza verejného 
obstarávateľa urbanistickej štúdie Centrálna rozvojová os Petržalka“ – návrh kontrolného 
termínu 23. 10. 2014. 
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5. Návrh na zrušenie uznesení 
     Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
5.1 
  
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora                                 
                                    
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: 
 
3. Areál bývalej reštaurácie Snežienka - vybudovanie reštauračného zariadenia, hracích prvkov 

pre deti a oddychových relaxačných prvkov. 
 

T: 30. 6. 2012 
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 632/2012časťou B bol predĺžený termín plnenia uznesenia 
na 30. 10. 2012. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 850/2012 časťou B bod 1 bolo predĺžený termín plnenia 
na 31. 12. 2012. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 938/2013 časťou C zmena termínu plnenia TK: štvrťročne  
od 1. 1. 2013. 
 
Plnenie: 
Návrh na zrušenie uznesenia. 
3. Areál bývalej reštaurácie Snežienka - žiadame zrušiť tento bod predmetného uznesenia, 

nakoľko pracovná komisia zistila, že objekt má dlhodobo (na 99 rokov) v prenájme investor 
SNOWDROP, s.r.o.  Súčasťou Správy o činnosti komisie pre revitalizáciu lesoparku (z 27. 2. 
2013) bol aj návrh uznesenia, ktoré riešilo iba lokalitu nad Partizánskou lúkou a areál 
reštaurácie v lokalite „Železná studnička - Rotunda“. Areál bývalej reštaurácie Snežienka sa 
v návrhu uznesenia pracovnej skupiny nenachádza.  

 
 
5.2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
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Informácia - zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, ktoré budú 
predmetom návrhu aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - 
Zmeny a doplnky 04 
Uznesenie č. 1490/2014 časť B bod 1 zo dňa 27. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1.predložiť na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava návrh 
vyhodnotenia stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 04, pred spracovaním upraveného návrhu.  
 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 2.3 zo dňa 25. – 26. 6. 2014 bol určený kontrolný termín 
plnenia uznesenia na 25. 9. 2014. 
 
Plnenie: 
Návrh na zrušenie bodu 1 predmetného uznesenia. 
Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy, Zmeny a doplnky 04 uskutočnilo Hlavné mesto SR Bratislava ako orgán územného 
plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v termíne od 28.04.2014 do 06.06.2014. V rámci procesu 
prerokovania uplatnilo svoje stanoviská 48 orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov sietí 
dopravného a technického vybavenia a 150 zástupcov i odbornej a laickej verejnosti a občianskych 
združení. Taktiež bolo zaslané Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov dotknutému orgánu štátnej správy, t. j. Okresnému úradu Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia. Dotknutý orgán po preštudovaní vrátil predmetné Oznámenie na doplnenie s určením 
rozsahu jeho doplnenia listom č. j.: OU BA-OSZP3-2014/068443/ANJ/BA-EIA zo dňa 18.08.2014.  
 
Pokračovanie vyhodnocovania uplatnených pripomienok doručených pripomienok je viazané na 
výsledok posudzovania strategického dokumentu v zmysle uvedeného zákona č. 24/2006 Z. z. 
a v súčasnosti nie je známy termín jeho ukončenia. 
 
So zreteľom na uvedené konštatujeme, že následné vyhodnotenie došlých stanovísk 
a rozhodnutia o posudzovaní strategického dokumentu nie je vzhľadom k legislatívnemu postupu 
v zmysle stavebného a zákona a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie reálne 
v termíne zberu materiálov na rokovanie MsZ 16.09.2014. Tento komplikovaný proces je potrebné 
následne zavŕšiť ešte dorokovaním pripomienok, ktoré nebolo možné akceptovať, s tými, ktorí ich 
uplatnili, a vzhľadom k skutočnosti, že mnohé z nich sú navzájom sa vylučujúce. Až po 
uskutočnení všetkých uvedených krokov je možné ukončiť proces vyhodnotenia prerokovania.  
 
Vzhľadom na uvedené nie je možné predložiť požadovaný návrh vyhodnotenia stanovísk 
a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 
Zmeny a doplnky 04 ako informačný materiál na MsZ v termíne 25.09.2014.  So zreteľom na 
vyššie uvedené je veľmi ťažké odhadnúť ukončenie  predmetného procesu a vzhľadom na 
presah spracovania materiálu do obdobia roku 2015 (viď harmonogram v prílohe) 
navrhujeme zrušiť predmetné uznesenia č. 1490/2014 časť B bod 1.  
 
Pre úplnosť uvádzame, že po ukončení všetkých horeuvedených procesov verejného prerokovania 
je možné predložiť materiál Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 04 po 
preskúmaní nadriadeným orgánom územného plánovania Okresným úradom Bratislava, odbor 
výstavby a bytovej politiky v súlade s § 25 stavebného zákona najskôr v termíne 1. štvrťrok roku 
2015 (viď harmonogram v prílohe).  
 


