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MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 23. 10. 2014

Informácia
o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

splatných k 30. 9. 2014, zrušenie, zmena a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení
s platnosťou plnenia k 23. 10. 2014

október 2014

Materiál obsahuje:
 1.   Návrh uznesenia
 2.   Splnené uznesenia MsZ
 3.   Priebežne plnené uznesenia  MsZ

   4.   Uznesenie MsZ nesplnené
      v stanovenom termíne
 5.  Návrh na zrušenie bodu 1 uznesenia
      1636/2014 zo dňa 3. 7. 2014
6. Návrh na zmenu a predĺženie termínov
    plnenia uznesení MsZ

Predkladateľ:
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedná:
Mgr. Dagmar Kramplová, v. r.
vedúca organizačného oddelenia

Spracovatelia:
po vecnej stránke
plnitelia úloh uvedení v informácii

po formálnej stránke:
Mgr. Daniela Furgaláková, v. r.
organizačné oddelenie
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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.    398/2004 časť C bod 2  zo dňa 27. 5. 2004
    1.2    č.    912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010
    1.3    č.      64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011
    1.4    č.    166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011
     1.5     č.     769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012
    1.6    č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012
    1.7    č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
    1.8    č.  1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013
    1.9    č.  1166/2013 časť B zo dňa 26. 6. 2013
    1.10  č.  1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013
    1.11  č.  1307/2013 časť D zo dňa 24. 10. 2013
    1.12  č.  1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013
    1.13  č.  1393/2014 časť C body 1.1 a 1.2 zo dňa 30. 1. 2014
    1.14  č.  1611/2014 časť C bod 1.4 zo dňa 25. a 26. 6. 2014
    1.15  č.  1614/2014 časť C zo dňa 25. a 26. 6. 2014
    1.16  č.  1636/2014 bod 3 zo dňa 3. 7. 2014
    1.17  č.  1644/2014 časť B zo dňa 3. 7. 2014

    
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

    2.1  č.    646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994
    2.2  č.      43/2003 zo dňa 6. 3. 2003
    2.3  č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
    2.4  č.  1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

    3.1  č. 1636/2014 body 1, 2, zo dňa 3. 7. 2014

B. schvaľuje

4. Zrušenie bodu 1 uznesenia č. 1636/2014 zo dňa 3. 7. 2014

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

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

5.1    primátor                         870/2012                          31. 12. 2013                 31. 1. 2015
                                               časť B                               23. 10. 2014
                                               zo dňa 22. 11. 2014
3.1
5.2    primátor                      1636/2014        september 2014        TK: 1x ročne
                                             bod  2                                                                    počnúc 1. 6. 2015
                                            zo dňa 3. 7. 2014
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1. Splnené uznesenia
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

1.1

Nositeľka uznesenia: Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora hlavného
                                     mesta SR Bratislavy
Plniteľka úlohy:   Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania
                                     v Bratislave

Program výstavby bytov v Bratislave
Uznesenie č. 398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou schválenú
výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

T: trvalý
TK: 30. 9.

Plnenie:
Uznesenie je splnené.
Materiál bol prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 8. 10. 2014
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1757/2014.

1.2

Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu
Plniteľ úlohy: Mgr. Martin Katriak, 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:
Uznesenie je splnené.
Materiál bolo predložený na rokovanie mestskej rady dňa 9. 10. 2014 a bolo k nemu prijaté
uznesenie č. 1161/2014 a následne sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa
23. 10. 2014.

1.3

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľ úlohy: Mgr. Martin Katriak, vedúci legislatívno-právneho oddelenia

Rôzne: Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských
zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta
Uznesenie č. 64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
1. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného
mesta SR Bratislavy zmenu stanov, zmenu spoločenskej zmluvy alebo zmenu zakladateľskej
listiny akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnostiach s majoritnou
účasťou mesta.

         T: trvalý
         TK: 1x ročne k 15. 9.

2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava,
a.s., prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy materiály, ktoré valné
zhromaždenie schvaľuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, stanov akciovej
spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným
a v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR
Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením.

         T: trvalý
         TK: 1x ročne k 15. 9.

Plnenie:
Uznesenie je splnené.
Materiál bol prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 8. 10. 2014
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1756/2014.

1.4

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
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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. 9.
2014 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1696/2014.

1.5

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 7. 10. 2014.

1.6

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
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace.

Plnenie:
Uznesenie je splnené.
Informácia sa prerokovala na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 8. 10. 2014
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1751/2014.

1.7

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 25. 9. 2014 ako informačný materiál pod písm. j).

1.8

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
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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. 9. 2014 medzi
informačnými materiálmi pod písm. l).

1.9

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľ úlohy: Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,
                                   vedúci finančného oddelenia

Návrh postupu prinavrátenia súsošia sv. Floriána na Floriánske námestie
Uznesenie č. 1166/2013 časť B zo dňa 26. 6. 2013

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
v rozpočte na rok 2014 zabezpečiť finančné prostriedky vo výške 200 384,73 Eur na dokončenie
reštaurátorských prác s termínom do 30. 09. 2014.

Plnenie:
Uznesenie je splnené.
Reštaurovanie súsošia sv. Floriána na Floriánskom námestí je ukončené. Súsošie bolo slávnostne
prinavrátené na svoje miesto v máji 2014.

1.10

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
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Plnenie:
Uznesenie je splnené.
Materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislavy“ bol prerokovaný
na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2014 a  bolo k  nemu prijaté uznesenie
č. 1739/2014.

1.11

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľ úlohy: Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia

Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností Národné tenisové centrum, a.s., a
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.   
Uznesenie č. 1307/2013 časť D zo dňa 24. 10. 2013

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiada

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

T:  do 12. 12. 2013

Uznesením č. 1389/2014 časť B bod 4.6 zo dňa 30. 1. 2014 predĺženie termínu plnenia na 30. 4.
2014.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 2014 k informácii o plnení uznesení mestského
zastupiteľstva nebolo prijaté žiadne uznesenie. V tomto materiáli bola predložená žiadosť
o predĺženie termínu plnenia uznesenia na 26. 6. 2014 - júnové zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.2 zo dňa 25. - 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia
uznesenia na 30. 9. 2014.

Plnenie:
Uznesenie je splnené.
Uznesenie nebolo splnené v stanovenom termíne k 30. 9. 2014, ale materiál bol predložený
na rokovanie mestskej rady dňa 9. 10. 2014 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1160/2014
a následne sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 23. 10. 2014.

 1.12

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 bola prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2014
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1740/2014.

1.13

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľ úlohy: Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,
                                   vedúci finančného oddelenia

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016
Uznesenie č. 1393/2014 časť C body 1.1 a 1.2 zo dňa 30. 1. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1.1 predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o

realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti
D,

1.2 predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení
kapitálových výdavkov na rok 2014 a programu 13.

T: 22. 05. 2014
        25. 09. 2014

Plnenie:
Uznesenie je splnené.
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2014 ako informačný
materiál pod písmenom c).

1.14

Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu
Plniteľ úlohy: Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,
                                   vedúci finančného oddelenia
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Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za
rok 2013
Uznesenie č. 1611/2014 časť C bod 1. 4 zo dňa 25. a 26. 6. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiada

1. riaditeľa magistrátu
1.4  o vykonanie zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR

Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

T: 30. 9. 2014

Plnenie:
Uznesenie je splnené.
Zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR Bratislavou
založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy bolo vykonané v stanovenom
termíne.

1.15

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľka úlohy:        Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy – Zmeny a doplnky 03  
Uznesenie č. 1614/2014 časť C zo dňa 25. a 26. 6. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

 C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
zabezpečiť uloženie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny
a doplnky 03, podľa § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

T: 30. 9. 2014

Plnenie:
Uznesenie je splnené.
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 bol v zmysle príslušných
ustanovení stavebného zákona uložený na hlavnom meste SR Bratislave a listom č. MAGS OKUS
54367/2014-311899 zo dňa  6. 8. 2014 bol distribuovaný v dňoch 7. 8. 214 a 8. 8. 2014
na Okresný úrad v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky a na mestské časti hlavného mesta
SR Bratislavy.

1.16

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľky úlohy:        Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca
                                   oddelenia koordinácie územných systémov
                                   Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR
                                   Bratislavy
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Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia
Uznesenie č. 1636/2014 body 3 zo dňa 3. 7. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
3. zabezpečiť v spolupráci s investorom Lordship/Tesco, vypísanie medzinárodnej architektonicko-

urbanistickej súťaže na stvárnenie bloku 17/9 a okolia Kamenného námestia.

T: september 2014

Plnenie:
Uznesenie je splnené.
V mesiacoch august/september na úrovni HA konali stretnutia o súťažných podmienkach verejnej
otvorenej urbanisticko-architektonickej súťaže „Kamenné námestie - Bratislava“. Diskutované boli
podmienky súťaže z pozície hlavného mesta ako vlastníka pozemkov v danej lokalite.
V súčasnosti je ukončené pripomienkovanie súťažných podmienok hlavnou architektkou.  Začiatok
súťaže je pripravovaný podľa informácie vyhlasovateľa SK Centre, a.s. v októbri 2014.

1.17

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľ úlohy: Ing. 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 bol prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2014 a bolo k nemu
prijaté uznesenie č. 1687/2014.
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2. Priebežne plnené uznesenia
    Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy

2.1

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

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
Uznesenie č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. ukladá

riaditeľovi magistrátu
predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy
na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  hlavného  mesta
SR Bratislavy.

T: trvale
TK: k 30. 9.

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne plní.
Na každé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy riaditeľ
magistrátu predkladá v rámci informačných materiálov písomnú informáciu o rozpočtovom
hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy.

2.2

Nositeľ uznesenia: Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu
Plniteľka úlohy: JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia správy
                                   nehnuteľností

Rôzne - Opatrenie na zlepšenie príjmov do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
Uznesenie č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003

Mestské zastupiteľstvo

 ukladá

riaditeľovi magistrátu
pri predkladaní návrhov na predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať vždy
do návrhu uznesenia povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu celú naraz do 20 dní od
podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej ceny, uznesenie
stratí platnosť.
Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta
SR Bratislavy.

TK: štvrťročne
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Uznesením č. 99/2003 bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 takto:

Pôvodný text:
"do 20 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej ceny,
uznesenie stratí platnosť. Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy."

sa nahrádza novým textom:

"do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Odlišný spôsob platenia kúpnej ceny musí byť vždy
schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy súčasne s návrhom na predaj
majetku hlavného mesta SR Bratislavy, alebo s iným návrhom zdôvodňujúcim zmenu podmienok
platenia kúpnej ceny.".

Zmena kontrolného termínu plnenia uznesením č. 502/2004 časť B bod 2 zo dňa 28. 10. 2004 na
TK: 1x ročne k 30. 9.

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne plní.
V uzneseniach na prevod nehnuteľností je termín na úhradu kúpnej ceny 30 dní, okrem prípadov,
v ktorých žiadateľ požaduje iný termín aj so zdôvodnením.

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.
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2.4

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.    Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy

3.1

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľky úlohy:        Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca
                                   oddelenia koordinácie územných systémov
                                   Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR
                                   Bratislavy

Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia
Uznesenie č. 1636/2014 body 1, 2 zo dňa 3. 7. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. zabezpečiť vyhodnotenie výsledkov procesu verejného prerokúvania urbanistickej štúdie

Kamenného námestia vrátane doručených písomných pripomienok,

T: september 2014

2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku 17/9
(Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie,

T: september 2014

Plnenie:
Uznesenie je nesplnené.
Návrh na zrušenie bodu 1 (zdôvodnenie v časti 4, podbod 4.1 tejto informácie).
Zmena termínu a jeho predĺženie pri bode 2 (zdôvodnenie v časti 5, podbod 5.2 tejto informácie).
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4. Návrh na zrušenie bodu 1 uznesenia č. 1636/2014 zo dňa 3. 7. 2014

4.1

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľky úlohy:        Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca
                                   oddelenia koordinácie územných systémov
                                   Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR
                                   Bratislavy

Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia
Uznesenie č. 1636/2014 body 1 zo dňa 3. 7. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. zabezpečiť vyhodnotenie výsledkov procesu verejného prerokúvania urbanistickej štúdie

Kamenného námestia vrátane doručených písomných pripomienok,

T: september 2014

Plnenie:
Návrh na zrušenie bodu č. 1.
Vyhodnotenie výsledkov procesu verejného prerokovania urbanistickej štúdie je v súlade s § 2a
zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) výlučne v kompetencií
odborne spôsobilej osoby podľa §2a, prostredníctvom ktorej objednávateľ urbanistickú štúdiu
(Lordship ) obstaráva v súlade s § 4 stavebného zákona.  Hlavné mesto SR Bratislava ako orgán
územného plánovania dáva k UŠ vyjadrenia, v ktorých garantuje štátne, regionálne, resp.
komunálne záujmy. V žiadnom prípade nie je možné vstupovať do kompetencie odborne
spôsobilej osoby podľa §2a a suplovať jej úlohu. Z uvedených dôvodov Magistrát hlavného mesta
SR Bratislavy osloví investora, ktorý objednal urbanistickú štúdiu a požiada ho o predloženie
vyhodnotenia pripomienkového konania.
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5. Návrh na zmenu a predĺženie termínu splnenia uznesení Mestského
    zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

5.1

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

 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.
Uznesením č. 1683/2014 v časti B bod 4.4 zo dňa 25. 9. 2014 bol predĺžený termín plnenia
uznesenia na 23. 10. 2014.

Plnenie:
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia.
K uvedenému plneniu uznesenie č. 870/2012 žiadame o predĺženie termínu plnenia z dôvodu, že
sa nepodarilo doteraz vyhodnotiť v území všetky relevantné priestorové podmienky súvisiace
najmä s vyjasnením majetkových vzťahov, tzn. veľkosť cintorína, otázku zachovania biokoridoru,
ďalej otázku odvádzania prívalových zrážok, ako aj stanoviská príslušných orgánov príspevkovej
organizácie Marianum – Pohrebníctvo v Bratislave, Povodie Moravy, orgány ochrany prírody
a pod.).
Na dôkladné posúdenie, vyhodnotenie a detailné spracovanie sú potrebné ešte 2 až 3 mesiace. Z
uvedeného dôvodu navrhujeme posunúť termín plnenia na 31. 1. 2015.

3.1
5.2

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľky úlohy:        Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca
                                   oddelenia koordinácie územných systémov
                                   Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR
                                   Bratislavy
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Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia
Uznesenie č. 1636/2014 body 2 zo dňa 3. 7. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku 17/9

(Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie,

T: september 2014

Plnenie:
Návrh na zmenu a predĺženie termínu plnenia bodu 2.
Žiadame o zmenu termínu plnenia uznesenia č. 1636/2014 z pevného termínu (9/2014) na
kontrolný termín 1x ročne a to so začiatkom  jún 2015, nakoľko na splnenie uznesenia je
potrebné realizovať celý proces územnoplánovacej prípravy.
Obstaranie Zmien a doplnkov UPN Z Dunajská je momentálne v štádiu prípravných prác.
Blok 17/9 ( Kamenné námestie) môže byť do zmien a doplnkov zapracovaný len na základe kladne
prerokovanej urbanistickej štúdie. Vypracovanie urbanistickej štúdie je ďalej podmienené
realizáciou Urbanisticko – architektonickej súťaže priestoru Kamenného námestia. V súčasnosti sa
v gescií pani hlavnej architektky Ing. arch. Konrádovej pripravujú podklady na uvedenú súťaž.


