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Kód uzn.: 1.9.8 
                 1.9.5 

                                                                                                       
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

 
1.1 č.    401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
1.2 č.    943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 a č. 997/2017 časť C bod 1 zo dňa 

20. 11. 2017, ktorým bolo prelomené veto primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy 

1.3 č.  1126/2018 časť B zo dňa 25. 4. 2018 
1.4 č.  1126/2018 časť C zo dňa 25. 4. 2018 
1.5 č.  1128/2018 časť B zo dňa 25. 4. 2018 
1.6 č.  1128/2018 časť C zo dňa 25. 4. 2018 
1.7 č.  1158/2018 časť D bod 1 zo dňa 26. 4. 2018 
1.8 č.  1158/2018 časť E zo dňa 26. 4. 2018 
1.9 č.  1158/2018 časť F zo dňa 26. 4. 2018 
1.10 č.  1158/2018 časť G body 1 a 2 zo dňa 26. 4. 2018 
1.11 č.  1158/2018 časť H zo dňa 26. 4. 2018 
1.12 č.  1158/2018 časť I zo dňa 26. 4. 2018 
1.13 č.  1159/2018 časť B zo dňa 26. 4. 2018 

 
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
2.1 č.    524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
2.2 č.    240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
2.3 č.  1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
2.4 č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.5 č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.6 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.7 č.  1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.8 č.  1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
2.9 č.  1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.10 č.  1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014  
2.11 č.  1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.12 č.    135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015  
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2.13 č.    172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
2.14 č.    485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
2.15 č.    742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 
2.16 č.    942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 
2.17 č.    997/2017 časť B bod 1 zo dňa 20. 11. 2017 
2.18 č.  1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 
2.19 č.  1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018 
2.20 č.  1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
2.21 č.  1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018 

 
 
 

3. Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava, ktoré nie je možné 
splniť, nakoľko by prišlo k porušeniu platnej legislatívy  

 
 
3.1 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 
3.2 č. 1113/2018 časť B bod 2 zo dňa 22. 3. 2018 
 

 
 
 
 

B. schvaľuje 
 
4. Určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR  Bratislavy:    
 
 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

4.1 primátor 742/2017 
časť B bod 3  
zo dňa 29. 3. 2017 

15. 4. 2017 
Predlžované 
termíny: 
30. 6. 2017 
31. 10. 2017 
30. 6. 2018 

31. 10. 2018 

4.2 
 
 
 
 
 
 

primátor 1031/2017 
zo dňa 8. 12. 2017 

do marca 2018 
Predlžované 
termíny: 
31. 5. 2018 
31. 10. 2018 
 

30. 11. 2018 

4.3 primátor 1034/2018 
bod 1 podbod 1.1 
zo dňa 21. 2. 2018 

26. 4. 2018 
Predlžované 
termíny: 
31. 5. 2018 

30. 11. 2018 
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31. 10. 2018 
 

4.4 primátor 1058/2018 
bod 2 
zo dňa 21. 2. 2018 

31. 3. 2018 
Predlžované 
termíny: 
27. 9. 2018 

31. 3. 2019 

4.5 primátor 1097/2018 
časť B body 1 a 2 
zo dňa 21. 2. 2018 

1. 6. 2018 30. 11. 2018 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. 
č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia 
prvkov elektronickej aukcie 
Uznesenie č. 401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

rozšíriť možnosť prihlásených účastníkov na obyvateľov celej mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a pripraviť koncepciu riešenia parkovacích miest na danom pozemku a ich 
optimalizáciu, prípadne vybudovanie parkovacieho domu. 

 

                   T: bez termínu 

 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál v predmetnej veci bol predložený na rokovanie Metskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 14. 6. 2018 a následne bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 6. 2018 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1195/2018. 

 

 
 
 
1.2 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
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Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 898/2017 zo dňa 27. 9. 2017, časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 938/2017 zo dňa 28. 9. 2017, časti B uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 941/2017 zo dňa 28. 9. 2017 a uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017, 
ktorých výkon bol pozastavený 
Uznesenie č. 943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 a uznesenie č. 997/2017 časť C 
bod 1 zo dňa 20. 11. 2017, ktorým bolo prelomené veto primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi Generálneho investora Bratislavy, aby 
1.  urýchlene skolaudoval pochôdzne terasy, ktoré si vedie vo vlastnej evidencii 

nedokončených stavieb, 
 
                                                        
                                                                                                                   T: do 30. 6. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Generálny investor hlavného mesta Bratislavy neeviduje v účtovnej evidencii nedokončených 
stavieb stavby terás, ktoré by boli v čase do 30. 6. 2018 neskolaudované. 
 
 
 

 
1.3 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelária primátora 
 
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2017 
Uznesenie č. 1126/2018 časť B zo dňa 25. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zaradiť jednotlivé výsledky kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
do komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých sa kontrola 
obsahom týkala. 
 
                                                                                                 T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V predmetnej veci boli oslovení všetci tajomníci komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy o možnosti zaradiť jednotlivé výsledky kontrol mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy na rokovania komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktorých sa kontrola obsahovo dotýkala. 
 
 
 

 
1.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2017 
Uznesenie č. 1126/2018 časť C zo dňa 25. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  
o vykonanie kontroly hospodárenia v domove seniorov ARCHA s dôrazom na agendu 
personálnu a mzdovú. 
    
                                                                              T: 28. 6. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 42. 
 
 

 
 
1.5 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy      
 
Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich 
a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji  
Uznesenie č.  1128/2018 časť B zo dňa 25. 4. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. schvaľuje 
 

rozšírenie zliav pre1. deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl 
v Bratislave a nemajú v Bratislave trvalé bydlisko,2. držiteľov zlatej Janského plakety 
a vyššej, s trvalým pobytom v Bratislave. 
 
                                                    T: 1. 6. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetom plnenia uznesenia č. 1128/2018 časť B zo dňa 25. 4. 2018 bolo rozšírenie zliav 
pre deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú 
v Bratislave trvalé bydlisko a pre držiteľov zlatej Janského plakety a vyššej s trvalým 
pobytom v Bratislave. K zavedeniu zliav v IDS BK došlo od 1. 7. 2018 preto konštatujeme, že 
uznesenie č. 1128/2018 je v časti B splnené.   

 
 
 
1.6 
Nositeľ uznesenia:      Bratislavská integrovaná dopravu, a. s., 
Plniteľ úlohy:    Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy      
 
Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich 
a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji  
Uznesenie č.  1128/2018 časť C zo dňa 25. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
Bratislavskú integrovanú dopravu, a. s.,  
informovať partnerov IDS BK o schválení zliav a spracovať návrh dodatku k Cenníku IDS 
BK. 
 
        T: 30. 6. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetom uznesenia č. 1128/2018 časť C zo dňa 25. 4. 2018 bolo informovať partnerov IDS 
BK o schválení zliav a spracovať návrh dodatku k Cenníku IDS BK. Návrh dodatku 
k cenníku bol schválený hlavným mestom SR Bratislavou, BSK a Ministerstvom dopravy 
a výstavby SR s účinnosťou od 1. 7. 2018. Na základe uvedeného konštatujeme, že uznesenie 
č. 1128/2018 je v časti C splnené.   
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1.7 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1158/2018 časť D bod 1 zo dňa 26. 4. 2018  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predložiť informačný materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 31. 05. 2018 o urýchlenom riešení Opatrenia 3.2, 
 
(Opatrenie 3.2 - Riaditeľ sekcie správy nehnuteľností zabezpečí v spolupráci so zodpovednými 
zamestnancami z Mestskej časti – Ružinov odkontrolovanie jednotlivých pozemkov-parciel 
určených na stavbu „R7 Bratislava Ketelec/Bratislava Prievoz“. V prípade potvrdenia 
oprávnenosti nároku na niektoré pozemky-parcely, bude odsúhlasený aj výpočet novej sumy 
za tieto pozemky-parcely medzi zodpovednými zamestnancami MČ Ružinov a hlavného mesta. 
V prípade zistenia rozdielov bude suma vo výške rozdielu z ceny bezodkladne poukázaná 
na účet MČ Ružinov.) 
 
                                                                                                         T: 31. 5. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy  dňa 27. 9. 2018. 

 
 
 
 
1.8 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1158/2018 časť E zo dňa 26. 4. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby preveril z dispečerských hlásení a GPS súborov dodávateľa A.R.K. technické služby, 
s. r. o., či dodávateľ dodržal 30 minútovú zmluvnú lehotu v dňoch, keď bol výrazný spád 
snehu, to znamená dňa 29. a 30. novembra 2017, 28. a 29. decembra 2017, 2. marca 2018 
a 18. marca 2018. 
 
                                                                                    T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR   
Bratislavy dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 42. 

 
 
 
 
1.9 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1158/2018 časť F zo dňa 26. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

F. žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby preveril opatrenia prijaté v marci 2015 riaditeľom Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Konkrétne koľkokrát od prijatia tohto opatrenia:1. dispečeri v rámci zvýšenia 
kontroly používania posypových materiálov vykonali v areáli dodávateľskej firmy námatkové 
kontroly pri nakladaní a miešaní posypových zmesí.2. bola vykonaná námatková kontrola 
a následné odobratie vzoriek posypového materiálu priamo pri posype komunikácií 
a vykonanie analýzy posypových materiálov (rozbor vody), v prípade spádu snehu minimálne 
jedenkrát za mesiac. 
 
                                                                                                  T: bez termínu    
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
Bratislavy dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 42. 
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1.10 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
a jeho útvaru na I. polrok 2018 
Uznesenie č. 1158/2018 časť G body 1 a 2 zo dňa 26. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

G. žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby preveril opatrenia prijaté v marci 2015 riaditeľom Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Konkrétne koľkokrát od prijatia tohto opatrenia: 
1. riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy inicioval ročne vykonanie finančnej 

kontroly útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. dispečeri informovali o zadaných zásahoch (posyp, pluhovanie, celomestsky, lokálny) 

prostredníctvom zverejnenia on-line na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
                                                                                            T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
Bratislavy dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 42. 
 
 
 

 
1.11 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
a jeho útvaru na I. polrok 2018 
Uznesenie č. 1158/2018 časť H zo dňa 26. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

H. žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby preveril opatrenia prijaté v marci 2015 riaditeľom Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Konkrétne  koľkokrát  od  prijatia  tohto   opatrenia  boli   vozidlá   zimnej  údržby  
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pred očakávaným spádom snehu rozmiestnené na jednotlivých rajónoch, kde čakali na pokyn 
k výkonu zimnej údržby a tak sa vyhli dopravným zápcham pri presune na jednotlivé rajóny. 
 
                                                                                                    T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 42. 
 
 
 

 
1.12 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
a jeho útvaru na I. polrok 2018 
Uznesenie č. 1158/2018 časť I zo dňa 26. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

I. žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby preveril areál spoločnosti Incheba, a. s., v mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
či spoločnosť nemá oplotené aj pozemky hlavného mesta SR Bratislavy. Ak má, tak žiadam 
o uvedenie, koľko metrov štvorcových mestských pozemkov má spoločnosť Incheba, a. s., 
oplotených a koľko za tieto pozemky platí hlavnému mestu SR Bratislave. 
 
                                                                                             T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 42. 
 
 

 
 
1.13 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
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Petícia za zachovanie predajne MINIT v podchode na Hodžovom námestí, vyňatím 
z elektronickej verejnej súťaže a následne predĺžením nájomnej zmluvy z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva 
Uznesenie č. 1159/2018 časť B zo dňa 26. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby predložil na rokovanie Mestského hlavného mesta SR Bratislavy zastupiteľstva nájom 
nebytového priestoru 1.40 vo výmere 33,53 m2 v stavbe podchodu na Hodžovom námestí 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Jaroslava Minárika 
UNIMÉDIA. 
 
                                                                                                        T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál v predmetnej veci bol predložený na rokovanie Metskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 14. 6. 2018 a následne bol predložený na rokovaniee Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 6. 2018 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1193/2018. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 

 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  RNDr. Branislav Cimerman, 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 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 49. 
 
 
 

 
2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, 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 
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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 uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti sa z operačných programov na rok 2014-2020 nedá čerpať finančné prostriedky 
na podporu bývania.  
 
V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sa rieši projekt Vybudovania 
cyklotrasy Starohájska. 
 
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa riešia tieto projekty: 
 
NS MHD 2. etapa, prevádzkový úsek Bosákova - Janíkov dvor 
Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia 
Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála, projektová dokumentácia 
+ stavba.  
 
 
 

 
2.3 
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 
 
Spracovateľka:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                      
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 
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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 - 30. 6. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 6. 2018 pod písm. i). 
 

 
 
 
2.4 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

 
  T: trvale 

        TK: každé zasadnutie MsZ 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Všetky materiály na predaj a nájom nehnuteľností obsahujú aj textáciu návrhu kúpnopredajnej 
alebo nájomnej zmluvy. 
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2.5 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie 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 uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 50. 

 
 
 
 
2.6 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie 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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 6. 2018 pod písm. f). 
 
 

 
 
2.7 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie 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 uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú po dodaní znalcom zverejňované v elektronickej forme na webovom 
sídle hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 

 
2.8 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:    Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí,  kultúry, 

školstva a športu 
  
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 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
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 - 30. 6. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 41. 
 
 
 

 
2.9 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
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 
 
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 uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 51. 
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2.10 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
                                    
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: 30. 6. a 31. 12. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.  299/2015 časť B 
bod 3 podbod 3.1 zmena kontrolného termínu na mesačný interval od 1. 12. 2015 s tým, že 
informačný materiál bude predkladaný na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 6. 2018 pod bodom č. 45. 
 
 

 
 
2.11 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka 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 bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
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, 

 
T: 30. 7. 2014 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 523/2016 časť B bod 3 
podbod 3.2 zo dňa 30. 6. 2016 bolo určené priebežné plnenie uznesenia, a to polročne počnúc 
1. 7. 2016.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
  V roku 2018 prebehlo participatívne prerokovanie Zadania urbanistickej štúdie - 
Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Participačné aktivity sa týkali tvorby Zadania 
a Konceptov štúdie. Všetky informácie o procese a realizovaných aktivitách možno nájsť  
na webovej stránke participácie http://www.participacia-petrzalka.bratislava.sk/. 

Útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s externými 
expertmi  a expertkami zrealizoval dotazníkový prieskum verejnej mienky, ktorý bol 
vyhlásený v marci 2018. Výsledky prieskumu, do ktorého sa zapojilo vyše 2 700 ľudí 
spracoval útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy do kľúčových odporúčaní 
pre urbanistickú štúdiu a prezentoval ich spracovateľovi štúdie „Urbanistická štúdia - 
Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“. Výstupy z procesu zapojenia verejnosti bude 
útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy verejne prezentovať v priebehu 
septembra/októbra 2018.  

Súčasťou participatívneho procesu boli diskusie v Arche na témy: „Ako spolu tvoriť 
mesto“ (14. 3. 2018) a „Ako spolu tvoriť Petržalku“ (15. 3. 2018), kde útvar hlavnej 
architektky hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s ďalšími prezentoval úspešné procesy 
zapojenia verejnosti do plánovania rozvoja mesta. Odborná ako aj laická verejnosť sa mohla 
taktiež zúčastniť cykloprechádzok pozdĺž rozvojovej osi s kľúčovými aktérmi (Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť Bratislava-Petržalka, občianske združenia, 
experti),  zamerané na témy  „Mobilita“ (3. 7. 2018) a „Zeleň a životné prostredie“ (4. 7. 
2018) a nadväzujúca cykloprechádzka pre širšiu verejnosť (10. 7. 2018).  

 

 
 
 
2.12 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
                                    Mgr. Martin Gajdoš, vedúci oddelenia informačných technológií 
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                                    PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného  obstarávania 
                                    Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností,  
                                    obchodné spoločnosti: OLO, a.s., DPB, akciová spoločnosť, BVS, a.s.,  
 
Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorej obsahom bude:   
 
zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu vyššiu 
ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo faktúry, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 
 
zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom SR 
Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, sumu, dátum 
vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 
 
zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených hlavným mestom SR 
Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo zmluvy, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu dodávky, dátum 
uzatvorenia zmluvy, 
 
zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 
 
zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy 
s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
 
zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného 
obstarávania, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné obstarávanie ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania 
mimo plánu verejného obstarávania, 
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plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web stránke hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň ich zaslať 
elektronickou formou poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
2. aby požiadal predstavenstvá spoločností Dopravný podnik Bratislava, a.s., OLO a.s., 
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby na svojich web stránkach zverejňovali 
informácie, ktorých obsahom bude:   
 
zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu vyššiu 
ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo faktúry, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 
 
zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených príslušnou obchodnou 
spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, sumu, dátum 
vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 
 
zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených príslušnou obchodnou 
spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo zmluvy, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu dodávky, dátum 
uzatvorenia zmluvy, 
 
zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 
 
zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy 
s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
 
zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného 
obstarávania obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné obstarávanie ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania 
mimo plánu verejného obstarávania, 
 
plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 
 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň 
ich zaslať elektronickou formou poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Organizačné oddelenie vždy k  20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na akých linkoch sú zverejňované 
skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného uznesenia. 
 
 
 
 

2.13 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil materiál 
týkajúci sa prijatia nezákonného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 600/1997 z 25. 9. 1997 a spôsobu riešenia tohto prípadu, vrátane takej 
alternatívy riešenia, ak by Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uvedené 
uznesenie zrušilo. 

 
T: na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy dňa                      
25. 6. 2015 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 380/2016 časť B bod 4 
podbod 4.8 zo dňa 4. 2. 2016 zmena termínu predkladania plnenia predmetného uznesenia 
T: 2 x ročne k 30. 6. a k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 6. 2018 pod písm. g). 
 
 
 
 

2.14 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
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Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v rámci súčasných rekonštrukcií ciest a chodníkov zabezpečil aj vybudovanie 
bezbariérových priechodov na týchto cestách, chodníkoch a križovatkách.  
 

T: 29. 4. 2016 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 523/2016 zo dňa 30. 6. 
2016 nový termín priebežného plnenia uznesenia, a to štvrťročne počnúc 1. 7. 2016. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Oprava Bajkalskej ulice bola ukončená vrátane debarierizácie priechodov, ktoré boli v dotyku 
s opravou. Ďalej prebieha oprava Budatínskej ulice - 10 úprav, oprava zastávok MHD 
Ondrejovova na Gagarinovej ul. - 2 úpravy, oprava Bratislavskej ul. - 2 úpravy, oprava 
Brnianskej cesty, oprava Námestia slobody a oprava dlažieb na Uršulínskej a Radničnej ul. 
Bola ukončená oprava chodníkov na Hubeného ul. - 6 úprav a oprava Hodonínskej ul. 
V súčasnosti prebieha oprava Kazanskej ulice.  
 

 
 
 
2.15 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                   Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                     
Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov 
v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 
Uznesenie č. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. aby najneskôr do 15. 4. 2017 zorganizoval verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov lokalite Pri kríži, a aby 
sa predmetného stretnutia osobne zúčastnil. 

 
T: 15. 4. 2017 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 845/2017 časť B bod 4 
podbod 4.3 zo dňa 25. 5. 2017 je určený nový termín splnenia predmetného uznesenia 
do 30. 6. 2017. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2014 časť B bod 4 
podbod 4.4 zmena termínu na 31. 10. 2017. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 zo dňa 
22. 2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2018.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.1) 

K obsahovému riešeniu tejto problematiky bolo potrebné stanovisko mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k príprave dočasného parkoviska v lokalite Pri Kríži 
a po administratívnom spracovaní tohto stanoviska sa malo následne uskutočniť s mestskou 
časťou stretnutia s občanmi mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Mestská organizácia GIB 
v tejto súvislosti požiadala o vyjadrenie k návrhu riešenia dočasnej spevnenej plochy listom 
č. 737/2017/20 zo dňa 11. 4. 2017 starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka a listom 
č. 1034/2017/20 zo dňa 31. 5. 2017 stavebný úrad v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka odpovedal, že je v tomto smere len štatutárnym 
zástupcom, ktorý nemá kompetencie zasahovať do činnosti stavebného úradu. Z tohto dôvodu 
sa dočasná plocha na parkovanie nezrealizovala. 
 

Dňa 21. 2. 2018 boli podané žiadosti o územné konanie na stavbu Nový park 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a na stavbu Nové parkovisko v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka.  

 
Dňa 5. 3. 2018 bol na starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka odoslaný list 

so žiadosťou o súčinnosť ako štatutárneho orgánu stavebného úradu pri vydaní územného 
rozhodnutia. Dňa 4. 6. 2018 boli zaslané urgencie na stavebný úrad mestská časť Bratislava-
Dúbravka za účelom vydania rozhodnutia v územnom konaní. 
 

Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení GIB-om zatiaľ nebolo doručené stanovisko 
stavebného úradu z mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
 
 
 

2.16 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy                                   
 
Návrh -Urbanisticky rozvoj mesta 
Uznesenie č. 942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
  

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. zabezpečil dopracovanie a schválenie Generalu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy; 

prípadné aktuálne návrhy na jeho zmeny predkladal po zapracovaní odborných pripomienok 
všetkých relevantných inštitúcií a útvarov hlavného mesta SR Bratislavy na prerokovanie 
príslušným poslaneckým komisiám Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

  
                                                                                                                           T: priebežne 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Opravený dopravný model Územneho generelu dopravy bol odovzdaný ODI na konci 
roka 2017, kde boli zapracované pripomienky ODI. Spracovateľ doplnil resp. opravil všetky 
požiadavky: 

Požadovali sme revíziu dopravného modelu hlavného mesta SR Bratislavy, kontrolu 
celej komunikačnej siete na základe poskytnutého dopravného modelu Bratislavského 
samosprávneho kraja, v ktorom   je   komunikačná   sieť   s definovanými   linkami,  uzlami,   
odporovými  funkciami, s vyznačením dopravno-urbanistických zón (mesto 264 zón + obce 
a vstupy 38) a hlavných dopravných zón (mesto 41), 
- kontrolu prideľovania konektorov, 
- kontrolu jednosmerných komunikácií, 
- kontrolu kapacít komunikácií na úsekoch, 
- kontrolu odbočení a otočiek v križovatkách, 
vytvorenie samostatného grafického parametra, ktorý bude zobrazovať na komunikačnej sieti 
samostatné zaťaženie od cyklistickej dopravy a pešej dopravy. 
 
 
 

 
2.17 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
 
Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 898/2017 zo dňa 27. 9. 2017, časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 938/2017 zo dňa 28. 9. 2017, časti B uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 941/2017 zo dňa 28. 9. 2017 a uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017, 
ktorých výkon bol pozastavený 
Uznesenie č. 997/2017 časť B bod 1 zo dňa 20. 11. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
1. vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sumu najmenej 

200 000,00 Eur na poskytovanie dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov 
pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zmysle Zásad 
schválených v časti A tohto uznesenia. 

  
                                                                                            T: každoročne vždy k 30. 6. 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V rozpočte na rok 2018 v časti 831 bol zapracovaný a schválený bežný transfer v sume 
200 000,00 Eur na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave. 
 

 
 

 
2.18 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 
žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
dopracovanú analýzu od spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., vo formáte 
porovnania viacerých riešení upratovania a údržby mesta bez nároku na dodatočnú odmenu, 
a to: 

 
1. pokračovanie existujúceho modelu bez sprostredkovateľskej a fakturačnej firmy (ARK a jej 
podobné) 
2. vybudovanie mestského podniku 
3. začlenenie tejto činnosti do existujúcich mestských podnikov - Dopravný alebo OLO 
4. delenie území alebo činností medzi viaceré subjekty5. spolupráca s mestskými časťami - 
delimitovanie zodpovednosti spolu s finančným vyrovnaním. 
 
                                                                                                                  T: do marca 2018 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 podbod 4.4 zo dňa 26. 4. 2018 je určený nový termín splnenia predmetného uznesenia 
do 31. 5. 2018. 
V Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 4. 2018, ktorá nebola dňa 31. 5. 2018 prerokovaná Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy bol návrh na predĺženie termínu splnenia predmetného 
uznesenia na 31. 10. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.2) 
Štúdia uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy“ je 
v súčasnosti pripravovaná. Po jej finalizácii bude štúdia predložená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 

 
2.19 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                      prostredia a stavebných činností 
 
Informácia o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby komunikácií a cestnej 
zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2018-2022 
Uznesenie č. 1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
žiada 

 
1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1.1 predložiť materiál na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

v apríli 2018 v alternatívach: 
 
1. alternatíva 
Vytvoriť mestský komunálny podnik - rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8 alebo 
Technickej č. 6 a zapracovať do rozpočtu na rok 2018 sumu 400 000,00 Eur. 
 
2. alternatíva 
Zabezpečiť služby letnej a zimnej údržby zadaním mestským častiam hlavného mesta SR 
Bratislavy aj s finančným krytím. 
 
                                                                                                                        T: 26. 4. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 podbod 4.4 zo dňa 26. 4. 2018 je určený nový termín splnenia predmetného uznesenia 
do 31. 5. 2018. 
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V Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 4. 2018, ktorá nebola dňa 31. 5. 2018 prerokovaná Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy bol návrh na predĺženie termínu splnenia predmetného 
uznesenia na 31. 10. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.3) 
Štúdia uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy“ je 
v súčasnosti pripravovaná. Po jej finalizácii bude štúdia predložená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

 
 

 
2.20 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2. spracoval  nové pravidlá pre umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných 

zariadení ako strategický dokument hlavného mesta SR Bratislavy podľa vzoru mesta Nitra 
a predložil ho na schválenie aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

. 
                                                                                          T: 31. 03. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/20018 časť B 
bod 4 podbod 4.7 zo dňa  26. 4. 2018 bol určený nový termín splnenia uznesenia na 27. 9. 
2018. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.4) 

Na Magistráte hlavného mesta Bratislavy bola založená na tému vizuálny smog 
pracovná skupina, ktorá bola informovaná Ing. arch. Ingrid Konrád hlavnou architektkou 
hlavného mesta SR Bratislavy o pracovnej návšteve Nitry v súvislosti s tvorbou pravidiel 
pre umiestňovanie reklamných stavieb (slovo reklamné zariadenie sa nepoužíva, v roku 2016 
bol v stavebnom zákone definovaný pojem „reklamná stavba“). 
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Útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy spracoval v roku 2016 draft 
Koncepcie umiestňovania a posudzovania reklamných stavieb vo verejnom priestore hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „Koncepcia“). V materiáli sú zohľadnené aj skúsenosti 
z mesta Nitra, ako aj z európskych miest (napr. Viedeň, Mníchov, Berlín, Zürich).   
    

V súčasnosti v súvislosti s tvorbou tohto materiálu prebieha participatívny proces 
s aktérmi vonkajšej reklamy, v ďalšom budú oslovené mestské časti hlavného mesta SR 
Bratislavy a odborná verejnosť. 

 
 Manuál bol predstavený mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy. Pred letom 
prebehli rokovania s Asociáciou vonkajšej Reklamy. Čakáme na odpoveď Asociácie. Až 
s materiálom pripomienkovaným Asociáciou sa môže pokračovať s participáciou odbornej 
verejnosti k predloženému materiálu.  
 

Dňa 15. septembra 2018 bol materiál predstavený komisii územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 

 
 
 
2.21 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 
Uznesenie č. 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať štúdiu na zistenie nákladov potrebných na obnovenie bývalého areálu 

Technických služieb mesta na Technickej ulici č. 6, 
 
                                                                                        T: 1. 6. 2018 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. dopracovať štúdiu prípravy vlastného podniku na zimnú a letnú údržbu o možnosť, že by 

údržbu robili v plnom rozsahu mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
                                                                                        T: 1. 6. 2018 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.5) 
Štúdia uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy“ je 
v súčasnosti pripravovaná. Po jej finalizácii bude štúdia predložená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
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3. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislava, ktoré nie je možné splniť, nakoľko by prišlo 
k porušeniu platnej legislatívy  

 
 
 
3.1 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií       
 
Návrh na riešenie oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom 
ukončenia režimu nútenej správy 
Uznesenie č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018  - prelomené veto - 15. 3. 2018 uznesením 
č. 1098/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Devín na vykonanie úkonov smerujúcich 
k príprave dohody so všetkými veriteľmi mestskej časti Bratislava-Devín, s cieľom vyrokovať 
podmienky oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín a následne predložiť na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na uzavretie všetkých zmlúv 
o urovnaní, umožňujúcich ukončenie nútenej správy v mestskej časti Bratislava-Devín. 
 
                                                                                                             T: 15. 6. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je možné splniť z dôvodu porušenia platnej legislatívy. 
Hlavné mesto SR Bratislava nemôže poskytnúť mestskej časti Bratislava-Devín finančné 
prostriedky na jej oddlženie a nemôže tak poskytnúť mestskej časti finančné prostriedky ani 
ako dotáciu a ani ako návratnú finančnú pomoc v súvislosti s nútenou správou, nakoľko by 
porušilo zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znené neskorších predpisov.  

 
 
 
3.2 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
 
Návrh na schválenie nájmu priestorov Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave a časti 
pozemku Kúpaliska Tehelné pole na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 
pre Slovenský zväz ľadového hokeja ako prípad hodný osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 1113/2018 časť B bod 2 zo dňa 22. 3. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani 
z ubytovania tak, aby vznikla možnosť zvýšiť daň z ubytovania počas mesiaca máj 2019. 
 
                                                                                        T: jún 2018 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je možné splniť z dôvodu porušenia platnej legislatívy. 
Zákon ponecháva výlučne na kompetencii obce ako správcu dane za ubytovanie určenie 
konkrétnej výšky sadzby dane na osobu a prenocovanie s možnosťou stanovenia rôznej 
sadzby dane len pre časti obce alebo jej jednotlivé katastrálne územia a nie pre jednotlivé 
zdaňovacie obdobia s poukazom na to, že  zákon určenie rôznej sadzby dane z iných dôvodov 
ako z dôvodov uvedených v § 40 ods. 2 zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov nepripúšťa.  
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4. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 

 
4.1 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                   Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                     
Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov 
v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 
Uznesenie č. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. aby najneskôr do 15. 4. 2017 zorganizoval verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov lokalite Pri kríži, a aby 
sa predmetného stretnutia osobne zúčastnil. 

 
T: 15. 4. 2017 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 845/2017 časť B bod 4 
podbod 4.3 zo dňa 25. 5. 2017 je určený nový termín splnenia predmetného uznesenia 
do 30. 6. 2017. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2014 časť B bod 4 
podbod 4.4 zmena termínu na 31. 10. 2017. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 zo dňa 
22. 2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2018.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.15. ) 

K obsahovému riešeniu tejto problematiky bolo potrebné stanovisko mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k príprave dočasného parkoviska v lokalite Pri Kríži 
a po administratívnom spracovaní tohto stanoviska sa malo následne uskutočniť s mestskou 
časťou stretnutia s občanmi mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Mestská organizácia GIB 
v tejto súvislosti požiadala o vyjadrenie k návrhu riešenia dočasnej spevnenej plochy listom 
č. 737/2017/20 zo dňa 11. 4. 2017 starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka a listom 
č. 1034/2017/20 zo dňa 31. 5. 2017 stavebný úrad v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka odpovedal, že je v tomto smere len štatutárnym 
zástupcom, ktorý nemá kompetencie zasahovať do činnosti stavebného úradu. Z tohto dôvodu 
sa dočasná plocha na parkovanie nezrealizovala. 
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Dňa 21. 2. 2018 boli podané žiadosti o územné konanie na stavbu Nový park 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a na stavbu Nové parkovisko v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka.  

 
Dňa 5. 3. 2018 bol na starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka odoslaný list 

so žiadosťou o súčinnosť ako štatutárneho orgánu stavebného úradu pri vydaní územného 
rozhodnutia. Dňa 4. 6. 2018 boli zaslané urgencie na stavebný úrad mestská časť Bratislava-
Dúbravka za účelom vydania rozhodnutia v územnom konaní. 
 

Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení GIB-om zatiaľ nebolo doručené stanovisko 
stavebného úradu z mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
Na základe týchto skutočností navrhujem predĺženie termínu splnenia 

predmetného uznesenia na 31. 10. 2018. 
 

 
 
 
4.2 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
dopracovanú analýzu od spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., vo formáte 
porovnania viacerých riešení upratovania a údržby mesta bez nároku na dodatočnú odmenu, 
a to: 

 
1. pokračovanie existujúceho modelu bez sprostredkovateľskej a fakturačnej firmy (ARK a jej 
podobné) 
2. vybudovanie mestského podniku 
3. začlenenie tejto činnosti do existujúcich mestských podnikov - Dopravný alebo OLO 
4. delenie území alebo činností medzi viaceré subjekty5. spolupráca s mestskými časťami - 
delimitovanie zodpovednosti spolu s finančným vyrovnaním. 
 
                                                                                                                  T: do marca 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 podbod 4.4 zo dňa 26. 4. 2018 je určený nový termín splnenia predmetného uznesenia 
do 31. 5. 2018. 
V Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 4. 2018, ktorá nebola dňa 31. 5. 2018 prerokovaná Mestským zastupiteľstvom 
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hlavného mesta SR Bratislavy bol návrh na predĺženie termínu splnenia predmetného 
uznesenia na 31. 10. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.18) 
Štúdia uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy“ je 
v súčasnosti pripravovaná. Po jej finalizácii bude štúdia predložená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 30. 11. 2018. 
 

 
 

 
4.3 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                      prostredia a stavebných činností 
 
Informácia o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby komunikácií a cestnej 
zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2018-2022 
Uznesenie č. 1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
žiada 

 
1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1.1 predložiť materiál na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

v apríli 2018 v alternatívach: 
 
1. alternatíva 
Vytvoriť mestský komunálny podnik - rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8 alebo 
Technickej č. 6 a zapracovať do rozpočtu na rok 2018 sumu 400 000,00 Eur. 
 
2. alternatíva 
Zabezpečiť služby letnej a zimnej údržby zadaním mestským častiam hlavného mesta SR 
Bratislavy aj s finančným krytím. 
 
                                                                                                                        T: 26. 4. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.19) 



38 
 

Štúdia uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy“ je 
v súčasnosti pripravovaná. Po jej finalizácii bude štúdia predložená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 30. 11. 2018. 
 
 
 

 
4.4 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2. spracoval  nové pravidlá pre umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných 

zariadení ako strategický dokument hlavného mesta SR Bratislavy podľa vzoru mesta Nitra 
a predložil ho na schválenie aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

                                               

                                            T: 31. 3. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/20018 časť B 
bod 4 podbod 4.7 zo dňa  26. 4. 2018 bol určený nový termín splnenia uznesenia na 27. 9. 
2018. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.20) 

Na Magistráte hlavného mesta Bratislavy bola založená na tému vizuálny smog 
pracovná skupina, ktorá bola informovaná Ing. arch. Ingrid Konrád hlavnou archotektkou 
hlavného mesta SR Bratislavy o pracovnej návšteve Nitry v súvislosti s tvorbou pravidiel 
pre umiestňovanie reklamných stavieb (slovo reklamné zariadenie sa nepoužíva, v roku 2016 
bol v stavebnom zákone definovaný pojem „reklamná stavba“). 
  

Útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy spracoval v roku 2016 draft 
Koncepcie umiestňovania a posudzovania reklamných stavieb vo verejnom priestore hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „Koncepcia“). V materiáli sú zohľadnené aj skúsenosti 
z mesta Nitra, ako aj z európskych miest (napr. Viedeň, Mníchov, Berlín, Zürich).   
    

V súčasnosti v súvislosti s tvorbou tohto materiálu prebieha participatívny proces 
s aktérmi vonkajšej reklamy, v ďalšom budú oslovené mestské časti hlavného mesta SR 
Bratislavy a odborná verejnosť. 
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 Manuál bol predstavený mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy. Pred letom 
prebehli rokovania s Asociáciou vonkajšej Reklamy a čaká sa na jej odpoveď. Až 
s materiálom pripomienkovaným Asociáciou vonkajšej Reklamy sa môže pokračovať 
s participáciou odbornej verejnosti k predloženému materiálu.  
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 31. 3. 2019. 
 
 
 
 
4.5 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 
Uznesenie č. 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať štúdiu na zistenie nákladov potrebných na obnovenie bývalého areálu 

Technických služieb mesta na Technickej ulici č. 6, 
 
                                                                                        T: 1. 6. 2018 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. dopracovať štúdiu prípravy vlastného podniku na zimnú a letnú údržbu o možnosť, že by 

údržbu robili v plnom rozsahu mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
                                                                                        T: 1. 6. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.21) 
Štúdia uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy“ je 
v súčasnosti pripravovaná. Po jej finalizácii bude štúdia predložená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujem predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 30. 11. 2018. 
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