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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.   569/2016 časť C zo dňa 30. 6. 2016 
1.2 č.   624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
1.3 č.   668/2016 časť B bod 2 zo dňa  16. 11. 2016 
1.4 č. 1030/2017 bod 3 zo dňa 8. 12. 2017 
1.5 č. 1041/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.6 č. 1063/2018 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 21. 2. 2018 
1.7 č. 1097/2018 časť B bod 3 zo dňa 21. 2. 2018 
1.8 č. 1104/2018 časť C zo dňa 15.3. 2018 
1.9 č. 1107/2018 časť B zo dňa 15. 3. 2018 
1.10 č. 1158/2018 časť B zo dňa 26. 4. 2018 
1.11 č. 1158/2018 časť D bod 1 zo dňa 26. 4. 2018 
1.12 č. 1213/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 
1.13 č.     14/2018 časť C zo dňa 19. 12. 2018 
 
 
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
2.1 č.   646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
2.2 č.   306/1996 časť D bod 1.1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 

zo  dňa 5. 2. 2015 
2.3 č.   357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
2.4 č.   165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
2.5 č.   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999  
2.6 č.   260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B 

zo dňa 1. 3. 2007  
2.7 č.   283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
2.8 č.   383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
2.9 č.     43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
2.10 č.     44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
2.11 č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
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2.12 č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
2.13 č.   941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
2.14 č.   955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
2.15 č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
2.16 č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
2.17 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.18 č.     64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
2.19 č.   402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
2.20 č.   441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
2.21 č.   467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
2.22 č.   639/2012 zo dňa 27. 6. 2010 
2.23 č.   673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
2.24 č.   673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
2.25 č.   673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
2.26 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.27 č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
2.28 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.29 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.30 č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
2.31 č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
2.32 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.33 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.34 č. 1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014 
2.35 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.36 č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.37 č. 1743/2014 časť C bod 1 zo dňa 25. 9. 2014 
2.38 č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 
2.39 č. 1798/2014 časť C body 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014 
2.40 č.   135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.41 č.   172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
2.42 č.   485/2016 zo dňa 28. 4. 2016  
2.43 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
2.44 č.   692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
2.45 č.   704/2016 časť C zo dňa 8. 12. 2016 
2.46 č.   789/2017 časť B zo dňa 26. 4. 2017 
2.47 č.   811/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
2.48 č.   942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 
2.49 č. 1030/2017 bod  1 zo dňa 8. 12. 2017 
2.50 č. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 
2.51 č. 1034/2018 bod 1 podbod 1.1. zo dňa 21. 2. 2018 
2.52 č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
2.53 č. 1058/2018 bod 3 zo dňa 21. 2. 2018 
2.54 č. 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018 
2.55 č. 1114/2018 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 22. 3. 2018 
2.56 č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 
2.57 č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
2.58 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
2.59 č. 1175/2018 časť B zo dňa 22. 6. 2018 
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2.60 č. 1212/2018 časť A body 1 a 2 zo dňa 27. 9. 2018 
2.61 č. 1217/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 

 
 

 
3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
   3.1 č. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 
   3.2 č. 1212/2018 časť B bod 2 zo dňa 27. 9. 2018 
 
 
4. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bez 

termínu: 
 
    4.1   č. 396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016 
    4.2   č. 619/2016 časť B bod 2 podbod 2.3 zo dňa 29. 9. 2016 
    4.3   č. 692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 
    4.4   č. 766/2017 bod 2 zo dňa 29. 3. 2017  
    4.5   č. 772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
    4.6   č. 796/2017 body 1 a 2 zo dňa 27. 4. 2017 
    4.7   č. 800/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
    4.8   č. 856/2017 časť B body 3 a 4 zo dňa 25. 5. 2017 
    4.9   č. 867/2017 bod 1 zo dňa 25. 5. 2017 
    4.10 č. 869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 
    4.11 č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
    4.12 č. 1048/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
    4.13 č. 1128/2018 časť D bod 1 zo dňa 25. 4. 2018 
     

 
5. Podanie podnetu na protest prokurátora k uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy:  
    
    5.1 č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017 - prelomené veto primátora hlavného mesta SR    

Bratislavy uznesením č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017 
 
 

B. schvaľuje 
 

 
6. 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 
 

6.1 riaditelia 
rozpočtových 
a príspevkových 
organizácií 

165/1999 
zo dňa 7. 10. 1999 

TK: k 31. 3.  
       a k 30. 9. 

TK: 1 x ročne 
        vždy k 31. 12. 
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6.2 komisii pre 
školstvo, 
vzdelávanie a šport 
MsZ 

260/2000  
časť C  
zo dňa 16. 3. 2000 
v znení uznesenia 
č. 38/2007 časť B  
zo dňa 1. 3. 2007 

T: úloha trvalá 
TK: 30. 4. , 31. 10.  

TK: 1 x ročne 
        vždy k 31. 12. 

6.3 primátor 955/2010 
časť D 
zo dňa 29. 4. 2010 

27. 5. 2010  
Predlžované 
termíny: 
30. 9. 2010 
28. 2. 2011 
26. 5. 2011 
15. 12. 2011 
21. 12. 2012 
20. 12. 2013 
30. 9. 2014 
17. 12. 2016 
31. 5. 2018 
31. 12. 2018 

30. 9. 2019 

6.4 riaditeľ magistrátu 21/2011 
časť D bod 2 
zo dňa 3. 3. 2011 

každé zasadnutie 
MsZ 

TK: 1 x ročne 
        vždy k 31. 12. 

6.5 riaditeľ magistrátu 1000/2013  
zo dňa 27. 2. 2013        

Priebežne 
od 1. 3. 2013 

TK: 1 x ročne 
        vždy k 31. 12. 

6.6 primátor 1458/2014 
časť B 
zo dňa 26. 3, 2014 

TK: k 30.6.  
        a 31. 12 
Zmena termínu: 
raz mesačne 
 

TK: polročne 
 počnúc 1. 3. 2019 

6.7 primátor 1743/2014 
časť C bod 1 
zo dňa 25. 9. 2014 

15. 12, každoročne 25. 4. 2019 

6.8 primátor 519/2016 
zo dňa 29. 6. 2016  

každé dva mesiace 
počnúc 1. 7. 2016 

každých 6 
mesiacov počnúc 
1. 4. 2019 

6.9 primátor 704/2016 
časť C 
 zo dňa 8. 12. 2016 
 
 

31. 3. 2017 
Predlžované 
termíny: 
31. 12. 2017 
31. 3. 2018 
31. 12. 2018 

30. 6. 2019 

6.10 primátor 811/2017 
zo dňa 27. 4. 2017 

28. 6. 2017 
Nový termín: 
priebežné plnenie 
vždy k 31. 12. 

TK: 31. 12. 2020 

6.11 primátor 1001/2017 
časť B bod 2 
20. 11. 2017 

15. 2. 2018 
Predlžované 
termíny: 
30. 6. 2018 

28. 3. 2019 
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6.12 primátor 1030/2017 

bod 1 
zo dňa 8. 2. 2017 

február 2018 
Predlžované 
termíny: 
31. 10. 2018 

31. 5. 2019 

6.13 primátor 1031/2017 
zo dňa 8. 12. 2017 

do marca 2018 
Predlžovaný 
termíny: 
31. 10. 2018 
 

31. 5. 2019 

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

26. 4. 2018 
Predlžované 
termíny: 
31. 5. 2018 
30. 10. 2018 
31.11.2018 
 

31. 5. 2019 

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

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

31. 3. 2019 

6.16 primátor 1058/2018 
bod 3  
zo dňa 21. 2. 2018 

30. 4. 2018 
Predlžované 
termíny: 
31. 10. 2018 
 

31. 12. 2020 

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

1. 6. 2018 
Predlžované 
termíny: 
27. 9. 2018 
 

31. 5. 2019 

6.18 primátor 1114/2018 
časť B body 1, 2, 3, 
zo dňa 22. 3. 2018 

1. 15. 9. 2018 
2. 17. 11. 2018 
4. bez termínu 

28. 2. 2019 

6.19 primátor 1128/2018  
časť D bod 2 
zo dňa 25. 4. 2018 

27. 9. 2018 28. 3. 2019 

6.20 primátor 1174/2018 
bod 2 
zo dňa 22. 6. 2018 

27. 9. 2018 30. 6. 2019 

6.21 primátor 1175/2018 
časť B 
22. 6. 2018 

október 2018 25. 4. 2019  

6.22 primátor 1212/2018 
časť A body 1 a 2 
zo dňa 27. 9. 2018 

december 2018  30. 5. 2019 
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6.23 primátor 1212/2018 
časť B bod 2 
zo dňa 27. 9. 2018 

november 2018 30. 5. 2019  

6.24 primátor 1217/2018 
časť B 
zo dňa 27. 9. 2018 

31. 10. 2018 TK: 31. 7. 2019 

 
 
7. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
   7.1 č.     44/2003 zo dňa 6. 3. 2003   
   7.2 č.   746/2017 časť B body 3 a 4 zo dňa 29. 3. 2017 
   7.3 č.   810/2017 bod 1 zo dňa 27. 4. 2017 
   7.4 č.   998/2017 časť A, B, C, D E, F, G, H zo dňa 20. 11. 2017 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
1.1 
Nositeľ:     Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
Plnitelia:   Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
                  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného  prostredia 

a stavebných činností - garant 
 
Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 - 2018 - doplnenie 
Uznesenie č. č. 569/2016 časť C zo dňa 30. 6. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 C. žiada 
  
doplniť koncepciu Mestských lesov o stanovisko komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy zo dňa 10. 5. 2016 (bod č. 1, časti A, B).  
 
                                                                                         T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 

  V zmysle podpísanej zmluvy o dielo na vypracovanie II. časti  koncepcie Mestské lesy 
v Bratislave,  bol  kompletný materiál  predložený a odovzdaný do 31. 12. 2018 Mestským 
lesom v Bratislave a finančné prostriedky na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z „Koncepcie 
rozvoja Mestských lesov“ boli zapracované do návrh rozpočtu na rok 2019. 

 
 
 
1.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností 
 
Informácia o nepodpísaných uzneseniach 
Uznesenie č. 624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy informoval o nepodpísaných 
uzneseniach, pri ktorých má uvádzať: 
1. konkrétny dôvod nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu 
2.       konkrétne legislatívne dôvody nepodpísania 
 
                                    T: od ďalšieho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 19. 12. 2018 medzi informačnými materiálmi. Išlo o nepodpísané 
uznesenie č. 1208/2018 zo dňa 27. 9. 2018. 
 

 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            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. 668/2016 časť B bod 2 zo dňa 16. 11. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní mamteriálu 

 
B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. aby konečný výber lokalít určených na výstavbu náhradných nájomných bytov v mestskej časti  
Bratislava-Petržalka vykonal po dohode s Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

                                                                                         T: bez termínu 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Oddelenie stavebných činností sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných 
činností zaslalo list mestskej časti Bratislava-Petržalka vo veci opätovnej žiadosti o pomoc 
pri  vytypovaní pozemkov a objektov vhodných na výstavbu a obstaranie náhradných 
nájomných bytov, upraveným v zákone č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie 
náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov, a to dňa 21. 6. 2017. 
Mestská časť Bratislava-Petržalka na predmetný list neposlala odpoveď. Hlavné mesto SR 
Bratislava opätovne vyzvala mestskú časť Bratislava-Petržalka k odpovedi listom 
MAG 19454/2018. Predmetný list bol zaslaný dňa 31. 1. 2018. 
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Zo strany hlavného mesta boli vykonané všetky potrebné kroky k splneniu predmetného 
uznesenia. Mestská časť Bratislava-Petržalka však nereagovala ani na písomnú urgenciu.  
 
 

 
1.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 3 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada  

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

3. zverejniť a zaslať mailom poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy analýzu uvedenej spoločnosti v materiáli č. 1a zo dňa 07. 12. 2017. 
 

                                                                                        T: 20. 12. 2017 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 zo dňa 
22. 2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Analýza je zverejnená na nasledujúcom linku:  
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Grant%20Thornton
%20Advisory%20Extern%C3%A1%20anal%C3%BDza%20vybudovania%20komun
%C3%A1lneho%20podniku%20vo%20vlastn%C3%ADctve%20HMBA.pdf 
 

 
 
1.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1041/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby písomne inštruoval všetky zložky magistrátu o potrebe súčinnosti pri prebiehajúcej 
kontrole, ku ktorej bola vyhotovená čiastková správa. 
 
                                                                                                    T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Uvedené uznesenia bolo splnené ihneď vo februári, kedy boli zamestnanci všetkých zložiek 
inštruovaní o potrebe súčinnosti s prebiehajúcou kontrolou. Od uvedenej inštrukcie sekcia  
správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností magistrátu nezaznamenala 
žiadne podnety na nesúčinnosť. 
 
 

 
1.6 
Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností, 
                                    OLO, a.s., 
 

Návrh na zefektívnenie odpadového hospodárstva na území hlavného mesta SR 
Bratislavy v priebehu roka 2018 prostredníctvom vybudovania podzemných alebo 
polopodzemných kontajnerovísk pre zber zmesového aj triedeného komunálneho 
odpadu v jednotlivých mestských častiach Bratislavy formou viaczdrojového 
financovania 
Uznesenie č. 1063/2018 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. v spolupráci s obchodnou spoločnosťou OLO, a.s., vyčleniť finančné prostriedky  

z rozpočtu obchodnej spoločnosti OLO, a.s., na rok 2018 podľa časti A tohto uznesenia na 
20 – 25 stojísk pripraviť prípadnú žiadosť o dotáciu z finančných prostriedkov EÚ, 

 
2. osloviť jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy ohľadne prejavenia 
záväzného stanoviska k vybudovaniu podzemných a polopodzemných kontajnerovísk 
za podmienok podľa časti A tohto uznesenia s určením vhodných pozemkov vo vlastníctve 
alebo v správe mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území príslušnej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
3. na základe záväzného stanoviska príslušnej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy 
a po splnení podmienok podľa predchádzajúcich bodov tejto časti uznesenia vyčleniť 
príslušnej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle časti A tohto uznesenia 
nenávratnú finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej spoločnosti OLO, a.s. 
 

T: bez termínu 



12 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V roku 2018 bola odsúhlasená žiadosť o finančný príspevok spoločnosti Immocap Group, 
a. s. - podchod Trnavské Mýto vo výške 10.000 Eur (príspevok zatiaľ nebol vyplatený z 
dôvodu nepredloženia požadovaných dokladov) 
Žiadateľom bolo prisľúbené na základe predložených cenových kalkulácií: 
Prvá SVB Zúbekova - Ľ. Zúbka 27-31, Bratislava – Dúbravka - prísľub na       6 462,50 Eur 
SVB Silevka – Karloveská 57, Bratislava - Karlová Ves -   prísľub na                   6 462,50 Eur 
SVB Miletičová 31-35 – Miletičova 31,33,35, Bratislava – Ružinov - prísľub na  6 167,50 Eur 
Celkom schválený prísľub :                                                                                    19 092,50 Eur 
Zatiaľ tieto príspevky neboli vyplatené, pretože drobné stavby nie sú zrealizované. 
Ostatní žiadatelia nespĺňali podmienky pre budovanie polopodzemných kontajnerov, príp. 
nepredložili žiadosť o finančný príspevok. 
 

 

 
1.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného  plánovania     
 
Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 
Uznesenie č. 1097/2018 časť B bod 3 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. pripraviť na bývalý areál hlavného mesta SR Bratislavy na Bazovej ulici č. 8 zmenu 

územného plánu na komunitné a náhradné bývanie a občiansku vybavenosť s podmienkou 
vypracovania územného plánu zóny. 

 
                                                                                                              T: 1. 6. 2018 
 
Predĺženie termínu na 31. 12. 2018 v informácii o plnení uznesení predloženej na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 5. 2018, ktorá nebolo 
prerokovaná. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný podnet je pripravený a bude zapracovaný do najbližších Zmien a Doplnkov 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.  
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1.8 
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. 1104/2018 časť C zo dňa 15. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 
zaradiť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu predloženého materiálu o spôsobe plnenia 
navrhovaných opatrení mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy do 31. 8. 2018 
a predložiť správu Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava. 
 
                                                                                        T: 27. 9. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 27. 9. 2018 pod bodom č. 90 a nebol prerokovaný. Prerokovaný bol 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 12. 2018 a bolo 
k nemu prijaté uznesenie č. 15/2018. 
 
 

 
1.9 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 

                                   Ing.  Gabriel Baláž, vedúci oddelenia stavebných činností, 
                                   Mgr. Peter Cabrnoch, zástupca hlavného mesta SR Bratislavy  
                                   v KSP, s. r. o. 
 
Informácia o možných alternatívach spôsobu predaja obchodného podielu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti KSP, s.r.o., v zmysle časti B 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
č. 894/2017 
Uznesenie č. 1107/2018 časť B zo dňa 15. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vypracovať analýzu o preskúmaní možnosti využitia časti alebo celých pozemkov KSP, s.r.o., 
na výstavbu záchytného parkoviska v blízkosti električkovej trate. 
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T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Konatelia spoločnosť KSP, s.r.o., predložili primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
5. 9. 2018 zastavovaciu štúdiu na parcelu v blízkosti električkovej trate. V štúdii je 
na pozemku o rozlohe 3 212 m2 navrhnutý (v súlade s územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy) trojpodlažný parkovací dom s parkovacími státiami pre 52 vozidiel. 
Pri odhadovanom náklade 500,00 Eur/m2 podlažnej plochy dosahuje predpokladaná investícia 
sumu až do 1,6 mil. Eur.  
Ďalšie pozemky v areáli KSP, s.r.o., sú v súčasnosti zastavané, ich využitie na záchytné 
parkovisko by teda zahŕňalo dodatočné náklady na ich odstránenie. 

 
 

 
1.10 
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 B zo dňa 26. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
aby vykonal kontrolu zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri predaji 
pohľadávok Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, formou obchodnej verejnej 
súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti 
Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, tretej osobe za odplatu č. OVS-PP-
04/2017 vyhlásenej 6. novembra 2017 a pri uzatváraní Zmluvy o postúpení pohľadávok 
č. O 200/2017 z 20. decembra 2017 medzi spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, ako postupcom a spoločnosťou Platiť sa oplatí s. r. o., ako postupníkom.  
 
                                                                                  T:bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 27. 9. 2018 pod bodom č. 90 a nebol prerokovaný. Následne bol 
prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 12. 
2018 a bolo k nemu prijaté uznesenie č.15/2018. 
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1.11 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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. 
Predmetný materiál bol predložený  na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 27. 9. 2018 medzi informačnými materiálmi pod písm. k). 

 
 
 
1.12 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného plánovania  
                                    
Petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť 
na funkciu šport 
Uznesenie č. 1213/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o zabezpečenie obstarania a spracovania 
urbanistickej štúdie predmetnej lokality, ktorá bude predstavovať návrh nového využitia 
územia vzhľadom na význam a polohový potenciál. Prerokovaná urbanistická štúdia bude 
následne slúžiť ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
   
                                                                                         TK:  31. 10. 2018 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný list na mestskú časť Bratislava-Petržalka bol podpísaný primátorom hlavného 
mesta SR Bratislavy a odoslaný na mestskú časť Bratislava-Petržalka dňa 9. 11. 2018. 
 
 
 

1.13 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a 
hodnotiaca správa za rok 2017 
Uznesenie č. 14/2018 časť C zo dňa 19. 12. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených 
spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017. 
 
                                                                                        T: 30. 12. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
K 30. 12. 2018 bolo vykonané zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií 
a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2017. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 

 
2.1 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
 

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 uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Písomná informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy je 
predkladaná pravidelne na rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
medzi informačnými materiálmi. 

 
 
 

2.2 
Nositeľka uznesenia: Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, 

kultúry, školstva a športu 
 
Komplexný návrh účasti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zdravotníckych 
zariadení 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1.1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 
zo dňa 5. 2. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
Ing. arch. Luciu Štasselovú, námestníčku primátora 
1.1 Predkladať správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy         

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                
                                                                                                T: trvalý 
                     TK: v 2-ročných intervaloch 
 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. 1. 2019 a na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
7. 2. 2019. 

 
 
 
2.3 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností                             
                                    
Správa o činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 
za mesiac jún - august 1996 
Uznesenie č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu a riaditeľov organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy 
2.   Predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

pravidelné písomné informácie o prípadoch v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia -
škody. 

  
T: trvale 

                                                    TK: 1x ročne k 31. 12. 
 

(Časť B bod 1 uznesenia č. 357/1996 zo dňa 26. 9. 1996 znie: 
 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľovi magistrátu a riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
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1 Predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy písomnú 
informáciu o riešených škodách a záveroch k nim prijatých, a to za obdobie 1. 1. 1995 - 
31. 12. 1996. 

                     
                              T: februárové zasadnutie MsZ v roku 1997) 
 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. 2. 2019 medzi informačnými materiálmi. 

 
 

 
2.4 
Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií  
                                   zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne - návrh na predkladanie výsledkov obchodných verejných súťaží a verejných 
súťaží 
Uznesenie č. 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy medzi 
informačné materiály Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných 
súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: polročne 
TK: 31. 3. a 30. 9. 
 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia pod bodom č. 6.1) 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. 2. 2019 medzi informačnými materiálmi. 

 
 

 
2.5 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná  
                                    kontrola UMK 
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Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pravidelne   predkladať  správy   o  prijatých  opatreniach  na  odstránenie   nedostatkov  
zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: polročne 

 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Kontrola č. 12/2018  - I. kontrola na základe uznesenia č. 1158/2018, časť B; II. kontrola 
na základe podnetu postúpeného od NKÚ _ Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, Olejkárska 2375/1, 814 52 Bratislava. 
 
Kontrola č. 17/2018  - kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou č. 8/2014 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola _ 
Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava.   
 
Plnenie uložených opatrení sa nachádza medzi informačnými materiálmi predloženými 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019. 
                           
 

 
2.6 
Nositeľ uznesenia: predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského 

zastupiteľstva 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, 

školstva a športu 
 
Návrh systému delegovania zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy do orgánov školskej samosprávy 
Uznesenie č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B 
zo dňa 1. 3. 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
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predsedovi komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej 
samosprávy.     

 
T: trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10. 

 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia pod bodom č. 6.2) 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27. 9. 2018 pod bodom č. 103, ale nebol prerokovaný. Následne sa predkladá 
na zasadnutie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa  24. 1. 2019 a na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019.  

 
 
 
2.7 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 3. 2000 
Uznesenie č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
1. Vyhodnocovať plnenie schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta                 

SR Bratislavy. 
        
                                                                                  T: trvale 
       TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. 3. 2019 medzi informačnými materiálmi. 
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2.8 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Nájmy pozemkov, bytových a nebytových priestorov 
Uznesenie č. 383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o nájomných 
zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov. Informácia 
bude obsahovať meno nájomcu, dátum uzatvorenia zmluvy, dobu platnosti zmluvy (vrátane 
dodatkov a práva na prednostné predĺženie, predkupného práva a pod.), predmet zmluvy 
(informáciu o charaktere a presnom umiestnení nehnuteľnosti), výšku nájomného 
a informáciu o splácaní, resp. nesplácaní nájomného nájomcom. 

 
T: trvale 
TK: 2x ročne k 1.1. a 30. 6.  

       
Uznesením MsZ č. 233/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2003 zmena termínu. 

 
T: trvale 

                    TK: 1x ročne k 1. 1.   
                                                                                                                  za predchádzajúci rok 
                                   (februárové zasadnutie     
                                                                                                                  MsZ) 
 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. 2. 2019 medzi informačnými materiálmi. 
 
 

 

2.9 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie 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 
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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 
 
 
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 uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Podmienka úhrady kúpnej zmluvy do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy je vždy súčasťou 
uznesení.  Výnimky sa uvádzajú, len v odôvodnených prípadoch. 

 
 
 
2.10 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Ing. Jarmila Kiczegová, poverená vedením organizačného oddelenia  
 
Rôzne - Doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v elektronickej podobe 
Uznesenie č. 44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
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riaditeľa magistrátu     
zabezpečiť doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v elektronickej 
podobe spolu s materiálmi na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy, ak o to požiadajú. 
 

TK: 31. 12. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zrušenie uznesenia pod bodom č.7.1) 
Výpisy z hlasovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sú doručované 
na základe požiadavky jednotlivých poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a sú zverejňované na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

 

 
2.11 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
                                    
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 -
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu   
3.  Odvádzať z každého predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy do novovytvoreného     

mimorozpočtového finančného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste  
SR Bratislave 2 % z finančného výnosu za predaný majetok. 

 
T: trvalý 
 TK: 1x ročne k 31. 12. 
 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Za rok 2017 boli tieto finančné prostriedky vyčíslené v záverečnom účte v roku 2018, ktorý 
bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 
12. 2018 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 14/2018. 
 

 
 

2.12 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
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Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5.   Pri každom predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa dotýka negatívnym 
      spôsobom  existujúcich  športovísk, zaviazať v  kúpnopredajnej  zmluve  investora, aby  
      vybudoval náhradné športoviská. 
 

T: trvalý 
     TK: 1x ročne k 31. 12. 
 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Za obdobie roku 2018 nebolo na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy predložený návrh na predaj majetku, ktorý by sa negatívnym spôsobom dotkol 
existujúcich športovísk.  
 
 

 
2.13 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, 

školstva a športu 
 
Rôzne  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Uznesenie č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zverejňovať na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zoznam súkromných 
základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl, 
súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava 
poskytuje dotácie vrátane výšky dotácie. 
 

T: úloha trvalá 
 TK: 1x ročne k 31. 12. 
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Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súlade s uznesením bol na webovom sídle hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „hlavné mesto“) tu: 
http://www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11055636 
zverejnený zoznam súkromných základných umeleckých škôl, súkromných materských škôl 
a súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto poskytlo dotáciu 
v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane 
výšky dotácie poskytnutej v roku 2018. 

 
 
 

2.14 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., so 
sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 27. 5. 2010 
 

(Znenie časti B uznesenia č. 955/2010 zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. súhlasí 

 
podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 711/1998 zo dňa 
26. 2. 1998 s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti pod Petržalským korzom: 
 
- časť parc. č. 5082     vo výmere 1 894 m2 
- časť parc. č. 5083/5  vo výmere      45 m2 
- časť parc. č. 5084/6  vo výmere      77 m2 
- časť parc. č. 5083/1  vo výmere        4 m2 
--------------------------------------------------------------------------- 
spolu:                                              2020 m2, 
 
do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.) 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1018/2010 zmena 
termínu na 30. 9. 2010. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1167/2010 zmena 
termínu na 28. 2. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 40/2011 zmena 
termínu na 26. 5. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 106/2011 zmena 
termínu na 15. 12. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 392/2011 zmena 
termínu na 21. 12. 2012. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 zmena 
termínu na 20. 12. 2013. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1389/2014 zmena 
termínu na 30. 9. 2014. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 zmena 
termínu na 17. 12. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/2017 zmena 
termínu na 31. 5. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1187/2018 zmena 
termínu na 31. 12. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.3) 
Sekcia správy nehnuteľností  listom č. MAGS SNM 26224/2018-458063 zo dňa 19. 11. 2018 
oslovila spol. Incheba, a.s., s ponukou na kúpu pozemkov. 
Spoločnosť Incheba, a.s., nám listom doručeným 27. 12. 2018 oznámila, že valné 
zhromaždenie a.s., o predmetnom predaji pozemkov nerokovalo. 
 
 

 
2.15 
Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená vedením oddelenia stratégie 

a projektov magistrátu 
  
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 
Uznesenie č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú 

správu o realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020. 
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T: 1x ročne k 15. 9. 
 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní.  
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27. 9. 2018 pod bodom č. 101 a nebol prerokovaný. Predmetný materiál je potrebné 
zaktualizovať, čo si vyžaduje určitý časový priestor na jeho dopracovanie a bude predložená 
v stanovenom termíne plnenia uznesenia k 15. 9. 2019. 
 
 
 
2.16 
Nositelia uznesenia:   riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 

mesta  SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom   

hlavného mesta SR Bratislavy 
                                      oddelenie komunikácie a marketingu 
                                        
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Za účelom zdokumentovania oprávnenosti nárokov na poskytnuté zľavy (bonusy) 

držiteľom BMK predkladať Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy mesačne 
do 15. dňa nasledujúceho mesiaca evidenciu poskytnutých zliav realizovaných 
na platobných termináloch. 

 
TK: vždy k 31. 12.  
 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
VÚB banka pravidelne, v mesačných intervaloch zasiela e-mail s reportom platieb BMK 
za predchádzajúci mesiac podľa terminálov v organizáciách. E-mail s reportom je z oddelenia 
komunikácie a marketingu rozoslaný príslušným organizáciám, ich povereným ekonomickým 
pracovníkom, ktorí následne platby spracujú a uplatňujú si nárok na refundáciu zľavy.  
Dňa 1. 10. 2018 sme spolu s IDS BK zaviedli možnosť elektronickej peňaženky na BMK.  
Priebežne rozširujeme portfólio komerčných partnerov BMK, aby sme ich držiteľom poskytli 
atraktívne výhody a zľavy. 

 

 
 
 



29 
 

2.17 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, 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. (Návrh na zmenu kontrolného termínu pnenia uznesenia pod 
bodom č. 6.4) 
Všetky materiály na predaj a nájom nehnuteľností obsahujú aj textáciu návrhu kúpnopredajnej 
alebo nájomnej zmluvy. 

 
 
 
2.18 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcia právnych činností 
 
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 bod 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 
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         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 uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetné materiály za Bratislavskú integrovanú dopravu, a. s., Bratislavskú organizáciu 
cestovného ruchu, METRO Bratislava, a. s., OLO, a.s., BVS, a.s., DPB, akciová spoločnosť, 
KSP, s.r.o., Halbart Slovakia, a.s., boli prerokované na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 12. 2018 a boli k nim prijaté uznesenia č. 3/2018, 
4/2018, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018. 
 
 
 

2.19 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
2.  Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného 

mesta SR Bratislavy. 
T: ročne k 31. 12. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy 
sa predkladá na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 1. 2019 
a na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019. 
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2.20 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Andrea Csenkeyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov  
 
Protikorupčné minimum pre Bratislavu 
Uznesenie č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu jedenkrát ročne informáciu o plnení Protikorupčného 

minima pre Bratislavu.  
 
        TK: 31. 1. každoročne 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. 2. 2019 medzi informačnými materiálmi. 
 

 

 
2.21 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: Ing. Jarmila Kiczegová, poverená vedením organizačného oddelenia  
 
Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
Uznesenie č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy     
vyhodnotiť účasť poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za minulý rok 
volebného obdobia vo forme počtu hlasovaní a zverejniť túto informáciu na webovej stránke 
hlavného mesta SR Bratislavy a takisto ju predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
               
                                                                                         T: trvalý   
             TK: 1. 3. 2012 a ďalej ročne k 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 7. 2. 2019 medzi informačnými materiálmi. 

 

 
 
2.22 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    
Uznesenie č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
 žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie 
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy.  
         

T: úloha trvalá,                                                                                                           
                                   od 1. 1. 2013                  
         TK: raz ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Rozhodnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2016 o pravidlách elektronického 
náhodného výberu znalcov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku upravuje 
postup elektronického náhodného výberu súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy.  
 
 

 
2.23 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 
                                                                                                        T: 30. 11. 2012 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 728/2017 časť B bod 6 
podbod 6.2 zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu  TK: ročne vždy k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. 2. 2019 medzi informačnými materiálmi.  

 
 
 
2.24 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5. Zabezpečiť zosúladenie predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy s jeho vyradením 
   z registra majetku. 

 
T: trvalá úloha 
 TK: raz ročne k 31. 1. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pri predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy je tento na základe riadne uzatvorených 
kúpno-predajných zmlúv odvkladovaných odborom katastra následne vyradený z registra 
majetku. 
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2.25 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
7. Zosúladiť register majetku hlavného mesta SR Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností. 
 
                                                                                                    T: 30. 11. 2012 
 
Uznesením č. 1389/2014 časť B bod 5.2. z 30. 1. 2014 zmena termínu - T: úloha trvalá, vždy 
k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností magistrátu pri každej aktualizácií dát katastra nehnuteľností 
vykonáva všetky potrebné kroky na zosúladenie registra majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 
 

2.26 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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 27. 9. 2018 a po aktualizácii sa predkladá na rokovanie Mestskej rady hlavného  mesta 
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SR Bratislavy dňa 24. 1. 2019 a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019. 

 
 
 
2.27 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  poradca primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
Uznesenie č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby minimálne 2 x do roka informoval o činnosti a rokovaniach v rámci Združenia miest 
a obcí Slovenska. 
 

TK: 30. 6., 31. 12. 
 

Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 270/2015 časť B 
zo dňa 22. 10. 2015 - zmena termínu  - vždy k 31. 12. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 21. 2. 2019 a na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
7. 3. 2019.  

 

 
 
2.28 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, 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 
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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 uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 27. 9. 2018 pod písm. f) a následne sa predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 7. 2. 2019 medzi informačnými 
materiálmi. 
 

 
 
2.29 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, 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. (Návrh na zmenu kontrolného termínu pnenia uznesenia pod 
bodom č. 6.5) 
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Znalecké posudky sú po dodaní znalcom zverejňované v elektronickej forme na webovom 
sídle hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
2.30 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
  
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat. 
 
T: úloha trvalá 

                                        TK: polročne 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat za 1. polrok 2018 bol 
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 9. 
2018 pod bodom č. 98 a nebol prerokovaný. Aktualizovaný materiál sa prerokuje Mestskou 
radou hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14. 3. 2019 a následne na Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavou dňa 28. 3. 2019, spolu za 1. aj 2. polrok 2018. 

 
 

 
2.31 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného  plánovania              
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. spracovať územno-hospodárske zásady (zadanie územného plánu hlavného mesta SR 

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

 
T: úloha trvalá 

                                   TK: polročne 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
V súčasnosti ešte neprebiehajú práce na zadaní (predtým územno-hospodárske zásady) 
nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré budú musieť reflektovať 
výsledky rokovaní zabezpečovaných oddelením energetického manažmentu magistrátu.  

 
 
 
2.32 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená  vedením oddelenia 

stratégie a projektov  
 
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 
 
Uznesením č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu 
T: mesačne 
Uznesením č. 738/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu - každé 3 mesiace. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27. 9. 2018 od bodom č. 93 a nebol prerokovaný. Zaktualizovaný predmetný materiál sa 
predkladá na zasadnutie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21. 2. 2019 
a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 3. 
2019. 
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2.33 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená vedením 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 27. 9. 2018 od bodom č. 94 a nebol prerokovaný. Zaktualizovaný predmetný materiál sa 
predkladá na zasadnutie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21. 2. 2019 
a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 3. 
2019. 
 
 

 
2.34 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
908/2010 zo dňa 25. 2. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 4. 2011 a č. 1055/2013 
zo dňa 24.  25. 4. 2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných 
súťaží 
Uznesenie č. 1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014 
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. schvaľuje 

všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy nasledovne:  
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Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sa použijú pri každom prevode a nájme nehnuteľného majetku 
formou  obchodnej verejnej súťaže.  
Obchodnú verejnú súťaž vyhlási hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 
Bratislava, IČO 00603481, podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona SNR č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy, resp. nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam za týchto podmienok: 
1.         Vyhlasovateľ súťaže (ďalej len vyhlasovateľ): 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené 
primátorom, IČO 00603481. 
2.         Predmet obchodnej verejnej súťaže:  
    bude definovaný v osobitne schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len osobitne schválené uznesenie). 
3.      Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
       bude uvedená v súťažných podkladoch. 
4.      Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie  zmluvy: 
Súťažný návrh, t. z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, resp. nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo podľa 
príslušných ustanovení zákona SNR č. 116/1990 Zb. o nájme  bytov a nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov musí obsahovať najma: 
4.1 
a)      identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie  bankového 
spojenia, 
b)         identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej len kupujúci): 
1.       ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, 
IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,  číslo telefónu,  
e-mail, 
2.       ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu 
miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, 
z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu,        e-mail, 
3.      ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, 
rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo 
telefónu, e-mail, 
c)         predmet obchodnej verejnej súťaže, 
d)         návrh kúpnej ceny, resp. návrh výšky nájomného,  
e)        spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet 
vyhlasovateľa najneskôr do 2 mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami ak v osobitnom uznesení nebude uvedené inak, a to na základe fotokópie kúpnej 
zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami, resp. spôsob a lehoty platenia nájomného. 
Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na  vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá 
kupujúcemu najneskôr do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny, originál nájomnej zmluvy 
vyhlasovateľ odovzdá nájomcovi po podpise zmluvy primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, 
f)       ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny, 
resp. nájomného vo výške 0,05 % z kúpnej ceny, resp. z nájomného, za každý deň omeškania z 
nezaplatenej sumy, 
g)     ustanovenie, ktorým si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak druhá 
zmluvná strany  nedodrží zmluvné záväzky, 
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h)     vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
ch) čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že účastník 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému úradu, nie je 
v likvidácií, v konkurze ani v reštrukturalizácií a nie je voči nemu vedené žiadne exekučné 
konanie, 
i)   záväzok zmluvnej strany, uhradiť vyhlasovateľovi prípadné náklady spojené s úhradou 
správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku a GP. 
4.2 
a)      Vzor súťažného návrhu, t. z. návrh zmluvy bude prílohou konkrétnych súťažných 
podmienok. Účastník súťaže je povinný doručiť vyhlasovateľovi súťažný návrh, t. z. návrh 
zmluvy spracovaný v zmysle predloženého vzoru. Z predloženého vzoru bude vyplývať, ktoré 
ustanovenia zmluvy sú pre účastníka súťaže záväzné, a ktoré je potrebné doplniť, aby jeho 
návrh spĺňal podmienky súťaže. 
b)      Návrh  zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne 
v šiestich vyhotoveniach podpísaných účastníkom súťaže. Podpis účastníka súťaže musí byť 
na všetkých vyhotoveniach úradne overený. 
5.         Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 
5.1        Minimálna kúpna cena sa stanovovať nebude, bude sa iba informatívne uvádzať 
hodnota stanovená znaleckým posudkom, pričom minimálna kúpna cena ponúknutá 
účastníkom súťaže nesmie byť nižšia ako 50 % hodnoty stanovenej znaleckým posudkom. 
  Minimálna výška nájomného sa stanovovať nebude, bude sa iba informatívne uvádzať 
výška nájomného určená na základe Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
5.2       Pri prevode nehnuteľného majetku je účastník súťaže povinný zložiť finančnú 
zábezpeku  vo výške 5 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom, ktorá bude uvedená 
v osobitne schválenom uznesení, a to prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedený 
v konkrétnych súťažných podkladoch. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 
doklad o úhrade z banky.  Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet 
vyhlasovateľa. 
 Pri nájme nehnuteľného majetku je účastník súťaže povinný zložiť finančnú zábezpeku 
minimálne vo výške 5 % z ceny ročného nájomného určenej na základe Rozhodnutia 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov 
a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, minimálne však sumu 1 000,00 Eur, a to 
prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch. 
O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením 
finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 
5.3       Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške, ktorá bude uvedená v osobitne schválenom 
uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to v hotovosti v pokladni 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady 
výdavkov účastníci súťaže priložia k súťažnému návrhu do zalepenej obálky s označením 
podľa podbodu 5.10  týchto všeobecných podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže 
nevracia. 
5.4      Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny, resp. 
do nájomného. 
5.5       Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa 
ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 
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zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú 
alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu. 
5.6       V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník  akýmkoľvek spôsobom zmarí 
uzavretie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
5.7       Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného 
návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 
5.8       Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
5.9       Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh 
podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 
na predkladanie súťažných návrhov.        
5.10    Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej  obálke s uvedením mena, 
poštovej adresy účastníka, slova: NEOTVÁRAŤ a s označením a v termíne, ktorý bude 
uvedený v osobitne schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade doručovania návrhu poštou, sa za deň doručenia návrhu považuje deň 
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
5.11      Súťažné podmienky a podklady bude možné získať: 
a)         na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk 
b)       v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
5.12   Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, ako aj na internetovej stránke www.bratislava.sk. v lehote do 15 dní odo 
dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 
5.13   Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
odoslaný list s oznámením o prijatí návrhu a podpise zmluvy. 
5.14 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu  
zmluvy zrušiť obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 
návrhy písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, na internetovej stránke www.bratislava.sk. 
5. 15 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude 
zodpovedať podmienkam súťaže, budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže 
alebo minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže v prípade obchodnej verejnej súťaže 
na prevod nehnuteľného majetku bude nižšia ako 50 % z hodnoty stanovenej znaleckým 
posudkom. 
5.16    Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
Odmietnutie predložených návrhov podľa podbodov 5. 15 a 5. 16 odošle vyhlasovateľ 
účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.  
5.17     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 
z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
5.18     Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 
účasťou v súťaži. 
5.19 Víťaz obchodnej verejnej súťaže pri prevodoch nehnuteľného majetku podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
6.         Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 
6.1          Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov môže byť: 
a)     najvyššia ponúknutá kúpna cena, resp. najvyššie ponúknuté nájomné, 
b)     ako aj iné kritériá, o ktorých sa rozhodne v osobitne schválenom uznesení. 
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6.2      V prípade schválenia viacerých kritérií pre posudzovanie súťažných návrhov bude 
v osobitne schválenom uznesení uvedená váha jednotlivých kritérií v percentách. 
7.        Osobitne schvaľované podmienky: 
Pri prerokovaní konkrétneho prevodu, resp. nájmu nehnuteľného majetku formou obchodnej 
verejnej súťaže sa budú osobitne schvaľovať tie podmienky súťaže, ktoré sa vzťahujú 
na konkrétny prevod. resp. nájom s tým, že predložený návrh, t. z. návrh zmluvy bude 
spracovaný v zmysle príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov a v zmysle 
Všeobecných podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy schválených na týmto uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
Osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa bude 
schvaľovať najmä: 
1.         predmet obchodnej verejnej súťaže, pri nájme nehnuteľného majetku tiež účel na dobu 

nájmu, 
2.          termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 
3.          termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov, 
4.          termín predkladania súťažných návrhov, 
5.          termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov, 
6.          termín oznámenia výsledku vyhodnotenia, 
7.          výška paušálnej náhrady výdavkov, 
8.          minimálna kúpna cena, resp. minimálna výška nájomného, 
9.         výška finančnej zábezpeky, 
10.       kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov, 
11.        špecifické  označenie obchodnej verejnej súťaže, 
12. možnosť využitia prvkov elektronickej aukcie.“ 

 
C. žiada 

 
riaditeľa magistrátu 
postupovať pri prevodoch a nájmoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa 
časti B tohto uznesenia. 

 
T: úloha trvalá,  
    vždy k 31. 1. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností magistrátu pri príprave prevodov a nájmov nehnuteľností formou 
obchodnej verejnej súťaže postupuje v zmysle časti B uznesenia č. 1410/2014 zo dňa 30. 1. 
2014. 

 
 
 
2.35 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
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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. (Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia pod bodom č. 6.6) 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27. 9. 2018 pod bodom č. 99 a nebol prerokovaný. Po aktualizácii sa bude prerokovávať 
v polročných termínoch počnúc od 1. 3. 2019 a na najbližšie zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bude predložený dňa 26. 9. 2019. 

 
 
 
2.36 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

urbanistickú štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej 
mienky, 

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 určené priebežné plnenie uznesenia, a to polročne počnúc 1. 7. 
2016.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dňa 3. 1. 2019 bolo spustené prerokovanie variantných konceptov urbanistickej štúdie 
(urbanistická štúdia – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky – koncept riešenia) 
ku ktorému boli naplánované tri verejné stretnutia predstavujúce štúdiu, jej východiská 
a rámce, participačný proces k jej tvorbe, možnosti podať pripomienky a ďalšie kroky. 
Dňa 23. 1. 2019 o 17.00 h pre občianske združenia a organizovanú verejnosť, 6. 2. 2019 
o 10.00 h pre dotknuté orgány a 6. 2. 2019 o 17.00 h pre širokú verejnosť v Dome kultúry 
Zrkadlový háj v Petržalke. 
Taktiež sa konali viaceré interné stretnutia a v súčasnosti finalizujeme komunikačnú kampaň 
k prerokovaniu konceptov štúdie. 
 
 

 
2.37 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená  vedením oddelenia 

stratégie a projektov 
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 1 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať Dokument rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý bude obsahovať 

aktualizované Priority v oblasti cyklodopravy a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na konkrétny kalendárny rok, 

 
T: 15. 12., každoročne 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.7) 
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Spoločnosť Slovnaft a.s., doručí dáta získané z bikesharingu, ktoré poslúžia pre plán 
budovania a projektovania cyklotrás. Prebiehajú stretnutia s mestskou organizáciou 
Generálnym investorom Bratislavy ohľadne plánovania, resp. realizácie cyklotrás pre rok 
2019, ktoré budú zapracované v Akčnom pláne cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2019. 

 
 

 
2.38  
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená  vedením oddelenia 

stratégie a projektov 
  
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4.  každoročne v návrhu rozpočtu zohľadňovať opatrenia na plnenie Rozvojového dokumentu 

cyklistickej a pešej dopravy, Priorít v oblasti cyklodopravy Akčného plánu rozvoja 
cyklistickej a pešej dopravy. 

 
T: 15.12., každoročne 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zohľadnená požiadavka Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na tvorbu rozpočtu na projektovanie a realizáciu cyklotrás ako v položke 
pre oddelenie stratégie a projektov pre financovanie projektov cez OP IROP - program 2., 
prvok 2.2.3, tak i v rozpočte mestskej organizácie Generálneho investora Bratislavy 
pre projektovanie a budovanie cyklotrás z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
2.39 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
                          Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave 
 
Koncepcia mestských lesov 
Uznesenie č. 1798/2014 časť C bod 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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C. žiada 
 

5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť priebežne 
zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe na webovej 
stránke mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave (v textovej, tabuľkovej 
aj v mapovej podobe), vrátane informácií o spoločne vyznačených ťažbách (mestská 
príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave  a zástupcovia verejnosti). 

6. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť vypracovať 
Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní aktívne spolupracovať   
odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú 
problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany prírody a poľovníctva na území 
Bratislavského lesného parku v jej správe. 

7. Požiadať Okresný úrad v Bratislave o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  za nepoľovné plochy podľa zákona 
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s  minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy 
a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do 
Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia. 

 
(11. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až do roku 2026 
vrátane.) 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. 1. 2019 a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. 2. 2019. 
 
 

 
2.40 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
                                    Mgr. Martin Gajdoš, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                    Mgr. Alexandra Vičanová poverená vedením 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 
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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, 
 
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:   
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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. 
 
 
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. 
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2.41 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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. 
Sekcia správy nehnuteľností magistrátu predkladá predmetnú informáciu na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019 medzi informačnými 
materiálmi. 
 

 
 
2.42 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                    
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
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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 bol stanovený nový termín priebežného plnenia uznesenia, a to štvrťročne počnúc 1. 7. 
2016. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V rámci prebiehajúcich opráv komunikácií sú realizované bezbarierové úpravy priľahlých 
priechodov pre chodcov. Ďalšie priechody boli debarierizované na Jarošovej, Trnavskom 
mýte, Račianskej, Pri vinohradoch, Pionierskej, Vyšehradskej, Peknej ceste a  Pod záhradami.  
 

 
 
2.43 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného plánovania     
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
 

Mestské zastupiteľstvo 

                                                                          žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
   

T: každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016  
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia pod bodom č. 6.8) 
 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 27. 9. 2018 pod písm. g) a následne sa predkladá medzi informačnými 
materiálmi na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 3. 
2019. 
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2.44 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy         
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3.  aby rokoval s vlastníkom pozemkov registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 - ostatné 
plochy vo výmere 3 458 m2, parc. č. 10800/66 - ostatné plochy vo výmere 106 m2 
o majetkovo-právnom usporiadaní predmetných pozemkov. 
  
                                                                                                                  T: 27. 4.2017 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 845/2017 časť B bod 4 
podbod 4.2 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2017. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 časť B bod 4 
podbod 4.3 zo dňa 28. 9. 2017 bol schválený nový termín splnenia uznesenia na 31. 12. 2017 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/20217 časť B 
bod 4 podbod 4.2 zo dňa 7. 12. 2017 bol schválený nový termín na 31. 3. 2018 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 pdobod 4.1 zo dňa 26. 4. 2018 zmena termínu - periodicita k 31. 12. a k 30. 6. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Termín stretnutia zatiaľ stanovený nebol nakoľko v súčasnej dobe mestská časť Bratislava- 
Ružinov pripravuje Územný plán zóny a zároveň je pripravený podklad na vyhlásenie 
stavebnej uzávery v danej lokalite. Z uvedených dôvodov by požadované stretnutie nemalo 
požadovaný efekt nakoľko navrhované riešenia doručené zo strany spoločnosti ZELENKA, 
a.s,. sú v súčasnej dobe už z časti nezrealizovateľné vzhľadom na vyššie uvedené dôvody. 
Na základe týchto skutočností je rokovanie o danej téme irelevantné, až do rozhodnutia 
príslušného Miestneho úradu Bratislava-Ružinov.  

 
 

 
2.45 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
                                     
Aktualizácia materiálu Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave 
na roky 2013 - 2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej 
siete električkových a trolejbusových tratí 
Uznesenie č. 704/2016  časť C zo dňa 8. 12. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. poveruje 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečením preverenia jednotlivých zámerov rozvoja MHD Dopravným modelom 
a po potvrdení ich dopravného významu zabezpečením obstarania štúdie uskutočniteľnosti. 
 
                                           T: 31. 3. 2017      
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 728/2017 časť B bod 6 
podbod 6.11 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2017. 
Predĺženie termínu na 31. 3. 2018 nebol schválený mestským zastupiteľstvom, nakoľko 
mestské zastupiteľstvo neprijalo uznesenie k celému informačnému materiálu o plnení 
uznesení dňa 9. 11. 22018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 časť B bod 
5 podbod 5.3 zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 3. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 podbod 4.2 zo dňa 26. 4. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.9) 
K nesplneniu termínu 31. 12. 2018 došlo z dôvodu, že hlavné mesto SR Bratislava nemalo 
prvotne v rozpočte schválené financie na kúpu licencií na modelovací program PTV. 
Následne došlo k zdržaniam vzhľadom na dodacie lehoty a potrebu školenia zamestnancov. 
Nakoľko samotné školenie prebehlo až v priebehu decembra 2018, termín plnenia uznesenia 
je nevyhnutné posunúť na   30. 6. 2019 tak, aby bol vytvorený dostatočný priestor na analýzu 
dopravných stavieb. Aktuálne pretrváva problém s inštalovanými licenciami a v programe 
PTV nie je možné pracovať.  
 
Uznesením č. 704/2016  zo dňa 8. 12. 2016 bola schválená aktualizácia materiálu Koncepcia 
rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025, kde v  časti C 
uznesenia žiada mestské zastupiteľstvo primátora hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť 
preverenia jednotlivých zámerov rozvoja MHD dopravným modelom hlavného mesta. 
Po potvrdení ich dopravného významu sa má zabezpečiť obstaranie štúdie uskutočniteľnosti. 
Na plnenie bodu C tohto uznesenia bolo potrebné obstarať ďalšiu licenciu na dopravno- 
modelovací softvér PTV a odborné školenie pre zamestnancov, ktorí sa budú posúdením 
zaoberať. Termín plnenia uznesenia bol 31.03.2017, čo bolo vzhľadom na problematiku 
nereálne doriešiť do troch mesiacov.  
 
Z dôvodu časovej náročnosti tejto úlohy bol marcový termín zmenený na 31. 12. 2017. 
Zároveň však neboli v rozpočte hlavného mesta vyčlenené prostriedky na kúpu nových 
licencií PTV a bolo nevyhnutné prvotne nájsť v novo schválenom rozpočte na rok 2018 
dostatok financií na schválenie navýšenia rozpočtu pre oddelenie informačných technológií.  
Po navýšení finančných prostriedkov v rozpočte oddelenia informačných technológií došlo 
v roku 2017 k ďalšiemu zdržaniu pri verejnom obstarávaní licencií PTV. Preto sa termín 
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plnenia uznesenia posúval opäť a to na termín 31.03.2018. Súťaž bola ukončená až na konci 
roka 2017. K samotnej inštalácii licencií PTV a ich sfunkčneniu došlo až v priebehu februára 
2018. Za takto krátke obdobie nebolo možné zabezpečiť školenie zamestnancov na výkon 
analýz v dopravnom modeli PTV a následne ani samotné preverenie jednotlivých zámerov 
rozvoja MHD. Termín bol posunutý na 31. 12. 2018. 
 
V rozpočte oddelenia ľudských zdrojov boli až v priebehu jesene 2018 vyčlenené finančné 
prostriedky na odborné školenie zamestnancov oddelenia dopravného inžinierstva a oddelenia 
verejnej dopravy. Školenie prebehlo po jeho obstaraní v decembri 2018. Doposiaľ však 
nedošlo k výkonu dopravných analýz z dôvodu nefunkčnosti sieťových licencií PTV. Tento 
problém je nevyhnutné doriešiť s oddelením informačných systémov, tak aby sme mohli 
pokračovať s prácou v dopravnom modeli.  
Pokiaľ sa analýzou preukáže význam niektorých dopravných stavieb, v zmysle uznesenia 
bude nevyhnutné obstarať štúdie uskutočniteľnosti. Táto činnosť prislúcha oddeleniu stratégie 
a projektov.  
Pokiaľ bude výsledkom analýzy odporúčanie nerealizovať dopravné stavby definované 
v koncepcii rozvoja MHD, uznesenie bude možné ukončiť ako splnené. 
Štúdia realizovateľnosti bude nutné obstarať iba v prípade stavieb, na ktoré nemá hlavné 
mesto SR Bratislava, prípadne Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, spracovanú 
projektovú dokumentáciu.  
 

 
 
2.46 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020 
Uznesenie č. 789/2017 časť B zo dňa 26. 4. 2017 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zabezpečiť monitorovanie a pravidelné informovanie o dosiahnutí pokroku v procese 
adaptácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na zmenu klímy vyplývajúce z 
dohovoru primátorov Mayors Adapt. 
 

            T: úloha bude zabezpečovaná počnúc rokom 2017, kontrola každé 2 roky vždy  
                             k 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. 2. 2019. 

 
 
 
2.47 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie územného plánovania  
 
Rôzne 
Uznesenie č. 811/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby ako orgán územného plánovania hlavného mesta SR Bratislavy – oddelenie obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie – navrhol v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
spôsob účinnej regulácie umiestňovania reklamných stavieb podľa stavebného zákona podobne 
ako je tomu v Nitre. 

 

                                                                                                          T: 28. 6. 2017 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 časť B bod 5 
podbod 5.5 zo dňa  28. 9. 2017 - určený termín priebežného plnenia uznesenia vždy k 31. 12.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.10) 
V uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1058/2018 v bode 3. 
požiadalo Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy, aby nové pravidlá pre umiestňovanie reklamných, propagačných 
a informačných zariadení, ktoré spracováva Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka, 
(s termínom splnenia 31. 3. 2019), boli po schválení v Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy zapracované do záväznej časti Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy. V tomto prípade pôjde o následne plnenie tohto uznesenia až po splnení uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1058/2018 hlavnou architektkou.  

 
 
2.48 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy                                   
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Návrh - Urbanisticky rozvoj mesta 
Uznesenie č. 942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 
 
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. 
V spolupráci s oddelením stratégie a projektov, oddelenie ktoré Generel dopravy obstarávalo 
a zároveň preberalo zhotovenie diela, sme Generel dopravy reklamovali u zhotoviteľa  
/Centrum dopravního výskumu Brno/. Opravený dopravný model Územného generelu 
dopravy bol odovzdaný hlavnému mestu SR Bratislave, kde boli zapracované pripomienky 
oddelenia dopravného inžinierstva . Spracovateľ doplnil resp. opravil všetky požiadavky: 
Požadovali sme revíziu dopravného modelu hlavného mesta 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. 
Aj napriek doplneniu a opravám chýb, ktoré sme reklamovali je potrebné vytvoriť 
na magistráte podmienky /personálne aj technické/ na prácu s tak dôležitým dokumentom ako 
je Generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
2.49 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 1 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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žiada  

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

1. predložiť materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo 
februári 2018 v alternatívach: 
alternatíva 1: vytvoriť mestský komunálny podnik rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8  
alebo Technickej č. 6, 

 alternatíva 2:. služby letnej a zimnej údržby zabezpečiť zadaním bratislavským mestským 
častiam aj s finančným krytím, 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018/ časť B bod 
5 podbod 5.8 zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu splnenia na 31. 10. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia 
pod bodom č. 6.12)  
Štúdia uskutočniteľnosti komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy bola finálne 
odovzdaná  30. 11. 2018. Štúdia bola následne odovzdaná vedeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy k preštudovaniu a rozhodnutiu o ďalšom postupe.  

 
 
 

2.50 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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 zmena termínu splnenia bola navrhnutá na 31. 10. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia 
pod bodom č. 6.13)  
Štúdia uskutočniteľnosti komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy bola finálne 
odovzdaná  30. 11. 2018. Štúdia bola následne odovzdaná vedeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy k preštudovaniu a rozhodnutiu o ďalšom postupe.  
 

 
 
2.51 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, 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. 1158/2018 časť B bod 
4 podbod 4.5 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 5. 2018. 
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 5. 2018 bol 
návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 10. 2018 - návrh uznesenia nezískal 
potrebný počet hlasov na jeho prijatie.  
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Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 9. 2018 bol 
predložený návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia na 30. 11. 2018 - materiál nebol 
prerokovaný. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia- 
pod bodom č. 6.14)  
Štúdia uskutočniteľnosti komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy bola finálne 
odovzdaná  30. 11. 2018. Štúdia bola následne odovzdaná vedeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy k preštudovaniu a rozhodnutiu o ďalšom postupe.  

 
 
 
2.52 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia 
pod bodom č. 6.15)  

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 a čaká sa na jej odpoveď. Až 
s materiálom pripomienkovaným Asociáciou vonkajšej Reklamy sa môže pokračovať 
s participáciou odbornej verejnosti k predloženému materiálu.  

 
 
 
2.53 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie územného plánovania  
Rôzne    
Uznesenie č. 1058/2018 bod 3 zo dňa 21. 2. 2018       
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
3. aby sa dokument po schválení v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
zapracoval do záväznej písomnej časti územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                        T: 30. 4. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B 
bod 4 podbod 4.8 zo dňa 26. 4. 2018 určený nový termín splnenia uznesenia 31. 10. 2018. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.16) 
 Najprv musí prísť k naplneniu uznesenia č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2, 2018 
zo strany hlavnej architektky, ktorá požiadal o predĺženie termínu splnenia tohto uznesenia 
na 31. 3. 2019, a až potom bude možné pristúpiť k plneniu predmetného uznesenia. 
 

 
2.54 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
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Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 
Uznesenie č. 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

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: 01. 06. 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 
 
Uznesením č. 1187/2018 časť B bod 3 podbod 3.2 predĺženie termínu splnenia uznesenia 
na  27. 9. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.17) 
Štúdia uskutočniteľnosti komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy bola finálne 
odovzdaná  30. 11. 2018. Štúdia bola následne odovzdaná vedeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy k preštudovaniu a rozhodnutiu o ďalšom postupe.  
 

 
 
2.55 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená vedením oddelenia stratégie 

a projektov 
 
Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja 
Uznesenie č. 1114/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 22. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil neodkladne realizáciu bezpečnej cyklotrasy na nábreží Dunaja, a to: 
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1. od Šafárikovho námestia po Prírodovedné múzeum SNM zmenou dopravného značenia. 
  
                                                                                        T: 15. 9. 2018 
 
2. od Prírodovedného múzea SNM po Most Slovenského národného povstania podľa hotového 

projektu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
(STARZ). 
  
                                                                                        T: 17. 11. 2018 

 
3. od Mosta Slovenského národného povstania, River Parku po Most Lafranconi v zmysle 

platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
  
                                                                                             T: 01. 09. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.18) 
Bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti vedenia samostatnej cyklotorasy v úseku most 
Lafranconi – Starý most. V danej štúdiu sú navrhnuté 3 možné varianty umiestnenia 
cyklotrasy, ktoré budú predstavené novému vedeniu, resp. predstavené na najbližšej   komisii 
cyklistickej a pešej dopravy, kde sa vyberie najvhodnejší variant.  
 

 
 
2.56 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                      prostredia a stavebných činností 
 
Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave  
Uznesenie č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave. 
 
T: do 31. 01. 2019 a každoročne vždy na prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v danom roku až do roku 2021 vrátane 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. 1. 2019 a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. 2. 2019. 
 

 
 
2.57 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie územného plánovania  
 
 Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby sa urýchlili práce na príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                        
                                                                                              TK: každé 2 mesiace, 
                                                                                               najbližšie 27. 09. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Priebežne sa pracuje na urýchlení prác súvisiacich s prípravou nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
2.58 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného plánovania     
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. vytvoriť samostatnú webovú stránku, kde bude komunikovaný postup prípravy územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy a prijímané podnety občanov a zúčastnených strán 
a spracovať predbežný harmonogram jednotlivých krokov 
. 
 
                                                                                        T: 27. 09. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu plnenia pod bodom č. 6.20) 
Stretnutie s vedúcim oddelenia informačných činností sa uskutočnilo v piatok dňa 18. 1. 2019, 
z neho vyplynula potreba skoordinovať plnenie uznesenia s oddelením komunikácie 
a marketingu ktoré je zodpovedné za obsahové napĺňanie webových stránok a s hlavnou 
architektkou, ktorá je plniteľka uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 800/2017. Toto uznesenie upravuje možnosti vstupu verejnosti do tvorby nového 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Pracovné stretnutia budú iniciované 
vo februári 2019 
Druhá časť uznesenia je splnená a predbežný harmonogram jednotlivých krokov je 
spracovaný. 
 

 
 
2.59 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Katarína Kučárová PhD., poverená vedením oddelenia stratégie 

a projektov 
 
Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2018 
Uznesenie č. 1175/2018 časť B  zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

   
B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 v rámci rozvoja cyklistickej dopravy pripraviť návrh koncepcie budovania cykloveží, 
vytypovať vhodné lokality. 
 
                                                                                        T: október 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.21) 
Návrh budovania cykloveží bude zaradení v Akčnom pláne cyklistickej a pešej dopravy 
pre rok 2019.  
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2.60 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                   Mestské lesy v Bratislave 
 
Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
Uznesenie č. 1212/2018 časť A body 1 a 2 zo dňa 27. 9. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. schvaľuje 
 
1. vykonanie opatrení potrebných na vyhlásenie Evolučného parku Bratislava formou 

prírodnej rezervácie Pramene Vydrice na území bratislavských mestských lesov 
so zachovaním rekreačného využívania územia v tomto priestore pre občanov. 

 
                          T: december 2018 
 
2. vypracovanie stanoviska pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

a okresného úradu v sídle kraja - Bratislava, s vyjadrením súhlasu hlavného mesta SR 
Bratislavy ako vlastníka pozemku, s vyhlásením prírodnej rezervácie v zmysle Štatútu 
prírodnej rezervácie Pramene Vydrice vypracovaného odbornou verejnosťou, 
Lesoochranárskym zoskupením Vlk a Bratislavským regionálnym ochranárskym 
združením. 

 
                                  T: december 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.22) 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene sekcie  správy komunikácií, životného 
prostredia a stavebných činností spolu s mestskou organizáciou Mestské lesy v Bratislave 
vypracovali návrh úloh vyplývajúci pre hlavné mesto SR Bratislavy a  materiál bude 
predložený na rokovanie pravidelnej porady primátora dňa 29. 1. 2019. 
 

 
 
2.61 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                   Mestské lesy v Bratislave 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby 
nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 31. 12. 
2019 pre Tomáša Jurištu so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1217/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby vyhlásil novú verejnú obchodnú súťaž na prenájom tohto pozemku. 
 
                                                                                           T: 30. 10. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na kontrolný termín plnenia uznesenia pod bodom 
č. 6.24) 
Dňa 23. 10. 2018 bol podpísaný dodatok č. 4 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008  
v zmysle dodatku bola zmluva predĺžená do 30. 6. 2019. 
Rekonštrukcia areálu, bufetu a amfiteátra (Partizánska lúka) bude v druhej polovici roka 
2019, po jej ukončení resp. keď bude končiť, bude vyhlásená súťaž na nájom nového 
prevádzkovateľa bufetu. Nový termín na prenájom bufetu je predpokladaný na začiatok roku 
2020. 
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3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
 
 

3.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         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.  
V materiáli o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 6. 
2018 bol navrhnutý nový termín splnenia uznesenia na 31. 10. 2018. O predmetnom materiály 
dňa 27. 9. 2018 Mestské zastupiteľstv hlavného mesta SR Bratislavy nerokovalo. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené. 
Verejné stretnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy s obyvateľmi mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov lokalite Pri kríži sa  
neuskutočnilo. 
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3.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                   Mestské lesy v Bratislave 
 
Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
Uznesenie č. 1212/2018 časť B bod 2 zo dňa 27. 9. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. vyhlásiť dvojročné moratórium na ťažbu dreva na území spadajúcom do navrhovanej 

prírodnej rezervácie Pramene Vydrice v správe mestskej organizácie Mestské lesy 
v Bratislave až do konca septembra 2020. 

 
                                 T: november 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené. (Určenie nového termínu splnenia uznesenia pod bodom č. 6.23) 
Vyhlásenie dvojročného moratória na ťažbu dreva na území spadajúcom do navrhovanej 
prírodnej rezervácie Pramene Vydrice v správe mestskej organizácie Mestské lesy 
v Bratislave až do konca septembra 2020 nebolo zrealizované. 
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4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy bez termínov 

 
 

 
4.1 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí,                     

kultúry, školstva a športu 
                                     Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                     prostredia a stavebných činností 
 
Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 
2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská 
knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB) 
Uznesenie č. 396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

2. každoročne pred schvaľovaním rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na nasledujúci 
rok zorganizovať verejné vypočutie riaditeľov mestských rozpočtových 
a príspevkových organizácií vo vzťahu k napĺňaniu nimi predložených koncepcií 
rozvoja. 

                               
                                                                                        T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Realizácia verejného vypočutia bude koordinovaná v súlade s návrhom rozpočtu  na rok 2019,  
ktorý bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v mesiaci marci 2019. 
 
 

 
4.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
  
Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 619/2016 časť B  bod 2 podbod 2.3 zo dňa 29. 9. 2016, ktorého výkon bol v časti 
(v bode 2) pozastavený 
 



70 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

potvrdzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/2016 
zo dňa 29. 9. 2016, ktorého výkon bol v časti (v bode 2) pozastavený, v znení: 
  
Mestské zastupiteľstvo  
  
                                                                 žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2.3   zabezpečiť následnú realizáciu rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 v Bratislave, 
za účelom umiestnenia základnej umeleckej školy v jej priestoroch - GIB  
 
                                                                                                                        T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Listom zo dňa 5. 9. 2018 sekcia správy nehnuteľností informovala mestskú organizáciu 
Generálneho investora Bratislavy o skutočnosti, že nájomcovia bývalého školníckeho bytu 
nachádzajúceho sa v objekte na Uránovej ulici č. 2 v Bratislave prijali od hlavného mesta SR 
Bratislavy ponúknutú bytovú náhradu: 4-izbový byt nachádzajúci sa na Palkovičovej ulici, 
ktorý hlavnému mestu SR Bratislave ponúkla mestská časť Bratislava-Ružinov. Napriek 
záujmu nájomcov o ponúkaný byt a urobeniu všetkých krokov k prideleniu predmetného bytu 
zo strany hlavného mesta SR Bratislavy, ho bývalý starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov 
na základe odporúčania ich bytovej komisie odmietol prideliť. V zmysle uvedeného voči 
nájomcom bytu pripravujeme výpoveď z nájmu bytu z dôvodu plánovanej rekonštrukcie 
objektu. Taktiež sme požiadali mestskú časť Bratislava-Ružinov o prehodnotenie stanoviska. 
               Aktuálne sme opätovne otvorili možnosť pridelenia náhradného bytu od mestskej 
časti Bratislava-Ružinov, kde máme prisľúbenú pomoc od nového pána starostu Ing. Martina 
Chrena. Žiadosť o pomoc bola zaslaná začiatkom roka, kolegovia na mestskej časti 
Bratislava-Ružinov už riešia, nakoľko nás kontaktovali za účelom doplnenia ďalších 
podkladov. 
 
 
 

4.3 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
 
Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva 
k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR Bratislavou. 
 

T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností vypracovala právnu analýzu o možnostiach postupu 
nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR 
Bratislavou. Predmetnú analýzu po aktualizácii predloží na rokovanie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 14. 3. 2019 a na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 3. 2019.  
 
 
 
4.4 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená vedením oddelenia stratégie 

a projektov 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 766/2017 bod 2 zo dňa 29. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.  vopred informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o návrhu riešenia 

dopravných opatrení v súvislosti s rekonštrukciou ulice Mlynské nivy,  
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Ulica Mlynské nivy bude úplne uzatvorená od 15. 2. 2019 večer pre všetku dopravu. Zostane 
prístupný len peší koridor medzi dočasnou autobusovou stanicou a Twincity a opačnou 
stranou VUB + Páričkova. Z Páričkovej ulice bude v úseku Svätoplukova - Budovateľská 
vylúčená individuálna automobilová doprava. Náhradné trasy pre MHD povedú po Páričkovej 
(linky č. 205, č. X72, č. 50), linka č. 70 pôjde po Landererovej. Linky č. 88 a č. 21 budú bez 
zmeny s konečnou pri VUB. 
Križovatka Karadžičova - Mlynské nivy bude prejazdná v dvoch pruhoch v smere na juh 
a v jednom pruhu v smere na sever z dôvodu rekonštrukcie sútokovej komory, ktorá je priamo 
v križovatke. 
Mlynské nivy budú uzatvorené do 31. 8. 2019 pre všetkú dopravu a potom budú čiastočne 
sprístupnené pre MHD.  Všeobecné sprístupnenie sa očakáva v 1Q/2020.                                                                   
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4.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného  plánovania   
                                   v spolupráci   
                                   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností  
                                   Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností  
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Poloreckého  
Uznesenie č. 772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby pokračoval vo vytypovaní vhodných lokalít na výstavbu náhradných nájomných bytov 
v súčinnosti s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V roku 2018 bola spracovaná na oddelení stratégie rozvoja mesta a tvorby 
územnoplánovacích dokumentov sekcie územného plánovania štúdia „Vyhľadávacia štúdia 
umiestnenia nájomného bývania na území hlavného mesta SR Bratislavy“, ktorá bola 
v súčasnosti poskytnutá novému vedeniu hlavného mesta SR Bratislavy na posúdenie. 
 

 

 
4.6 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená vedením oddelenia stratégie 

a projektov 
 
Rekonštrukcia Karloveskej radiály 
Uznesenie č. 796/2017 body 1 a 2 zo dňa 27. 4. 2017  
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

1. pripravil, zverejnil a verejne prerokoval plán dopravnej obslužnosti pre mestské časti 
hlavného mesta SR Bratislavy dotknuté rekonštrukciou električkovej Karlovovesko- 
Dúbravskej radiály, 

T: bez termínu 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

2. zverejnil a verejne prerokoval plán organizácie výstavby a rekonštrukcie Karlovovesko- 
Dúbravskej radiály, 

T: bez termínu 

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Od 1. 8. 2017 do 10. 1. 2018 prebiehal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 
modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály. Otváranie obálok sa zrealizovalo dňa 22. 1. 
2018, kedy začal proces vyhodnocovania podaných ponúk 
Dňa 13. 11. 2018 hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo víťaza súťaže, ktorým sa stal 
konzorcium „DK Radiála“, pozostávajúci z firiem TSS GRADE, a.s., Metrostav, a.s. - 
Metrostav a.s. organizačná zložka Bratislava, Swietelsky - Slovakia, spol. s.r.o. a ELZA - 
Elektromontážny závod Bratislava, a.s. 
Dňa 26. 11. 2018 mesto poslalo dokumentáciu VO na 2. ex-ante kontrolu (kontrola 
pred podpisom zmluvy) na RO OPII. Dňa 21. 12. 2018 sa dokumentácia VO poslala 
na kontrolu aj na ÚVO. 
Víťaz súťaže po podpise zmluvy aktualizuje svoj plán organizácie dopravy a výstavby. 
Následne sa tento plán predstaví starostom mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 
na informačnom stretnutí, kde sa dohodne termín verejnej prezentácie projektu 
modernizačných prác. 
Predbežný termín zverejnenia a verejného prerokovania bude známy najskôr po podpise 
zmluvy s úspešným uchádzačom. 
 
 

 
4.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 800/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 

 

 



74 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

umožniť vstup verejnosti do tvorby nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy podľa 
odporúčaní hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s koncepciou participácie 
verejnosti. 

T: bez termínu 

 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti prebieha interná príprava nastavenia procesu participácie a diskusia s ďalšími 
relevantnými oddeleniami, ako aj zostavenie odborného tímu s externými spolupracovníkmi 
(dohodári). 
Stav plnenia uznesenia ku dňu 17. 1. 2019:  

- Zostavený odborný tím pre nastavenie participačného procesu 
- Návšteva príslušného oddelenia Magistrátu mesta Viedeň, zodpovedného 

za strategický rozvoj mesta, s výmenou skúsenosti s tvorby strategických dokumentov 
rozvoja mesta (prednáška, workshop, návšteva konkrétnych území) 

- Rozpracovanie analýz k nastaveniu participačného procesu k novému územnému 
plánu hlavného mesta Sr Bratislavy:  

o porovnanie prístupu viacerých miest Európy a sveta k tvorbe strategických 
dokumentov a prístupu k územnému plánovaniu (územný plán, strategický 
plán, metropolitný plán) s dôrazom zapojenie verejnosti 

o historická analýza plánovania Bratislavy a jej rozvoja 
o porovnanie možností obstarania UPN formou externého versus interného tímu 
o rozhovory so zástupcami relevantnej odbornej verejnosti 
o zmapovanie procesov prípravy ÚP v SR 
o analýza zastúpenia témy v médiách 

- Stretnutia s odbornými oddeleniami magistrátu a nastavenie vzájomnej spolupráce 
- Definovanie východísk pre návrh procesu participácie 
- Príprava návrh procesu participácie k  Územnému plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
V súčasnosti sa participačný tím útvaru hlavnej architektky venuje na 100% procesu 
participácie k urbanistickej štúdii - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky a následne 
príde k finalizácii prípravnej fázy participácie k tvorbe Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy a jej predstaveniu vedeniu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 

4.8 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená vedením oddelenia stratégie  

a projektov 
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Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 856/2017 časť B body 3 a 4 zo dňa 25.  5.  2017 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. o prezentáciu projektu II. etapy výstavby NS MHD pre poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako aj verejnosť, 
4. o urýchlené pokračovanie v projekte „Trolejbusová trať Patrónka - Karlova Ves“ bez 

realizácie bočnej trate do lokality Staré grunty. 
 
                                                                                                  T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
3. Dňa 27.12.2017 bolo správoplatnené „Záverečné stanovisko EIA“. Dňa 27.6.2018 bola na 

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka podaná Žiadosť o územné rozhodnutie. 
Dňa 12.11.2018 bolo vydané územné rozhodnutie pre stavbu NS MHD 2. časť. Prebieha 
proces získavania územného rozhodnutia. Prebieha projektovanie Dokumentácie 
pre stavebné povolenie. Tento bod sa zároveň plní v rámci Uznesenia č. 1305/2013 časť B 
zo dňa 24.10.2013. 

 
4. Na projekte sa pracuje. Spracovateľ CBA zapracoval všetky pripomienky MDV SR 

v zmysle platnej metodiky, a tak bola finálna verzia štúdie realizovateľnosti v júni 2018 
odovzdaná hlavnému mestu SR Bratislave, MDV SR a JASPERS. Hlavné mesto SR 
Bratislava dňa 11. 10. 2018 podalo na RO OPII Zámer národného projektu, aby sa projekt 
mohol zaradiť do zoznamu národných projektov OPII. 

     Trať bude preverená aj v dopravnom modeli. 
 
 

 

4.9 
Nositeľ uznesenia:            Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:             JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností 
 
Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach 
s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu 
Uznesenie č. 867/2017 bod 1 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada  
 
1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o zabezpečenie vypracovania návrhu pravidiel riadenia podnikov s majetkovou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to formou zavedenia kritérií a konkrétnych merateľných 
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cieľov a ukazovateľov naviazaných aj na pravidlá mimoriadneho odmeňovania s ohľadom 
na systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach 
s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy - Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., ako aj v organizácii Bratislavská organizácia cestovného ruchu, formou 
externej analýzy. 
  
                                                                                                                      T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Na základe doručených analýz súčasného stavu vo vzťahu k bodu 2, 3, 4 a 5 tohto uznesenia 
zo spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu 
a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako aj od  organizácie Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu bude zabezpečený ďalší postup za účelom výberu dodávateľa 
externej analýzy na zabezpečenie vypracovania návrhu pravidiel riadenia podnikov 
s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
4.10 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí,   kultúry, 

školstva a športu 
 
Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 
príspevkových organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií 
Uznesenia č. 869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
dopracovať materiál o časový postup riešenia, termíny realizácie a finančné krytie tak, aby 
bol materiál harmonogramom. 
 
                                                                                                              T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Prehľad dlhodobo neriešených problémov príspevkových organizácií hlavného mesta SR 
Bratislavy bude predložený vedeniu hlavného mesta SR Bratislavy v 1. polroku 2019, ktoré 
ich posúdi v kontexte personálneho, finančného a procesného nastavenia.  
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4.11 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP 
BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ihneď po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ parc. 
č. 3400/160 - ostatné plochy vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, začal rokovanie vo veci 
zámeny pozemkov: pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1 – ostatné plochy 
vo výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 – ostatné plochy vo výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 – 
ostatné plochy vo výmere 1 927 m², parc. č. 882/91 – ostatné plochy vo výmere 3 197 m², 
parc. č. 882/92 – ostatné plochy vo výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 – ostatné plochy 
vo výmere 473 m², LV č. 6049, vo vlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ parc. 
č. 3400/160 – ostatné plochy vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
       

                                                                                                  T: bez termínu 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ 
parc. č. 3400/160,  k. ú. Dúbravka, začne vykonávať potrebné kroky a rokovania vo veci 
zámeny pozemkov: pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1,  882/2, 882/17,  
882/91,  882/92,  882/93, LV č. 6049, vo vlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ 
parc. č. 3400/160, k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 

 
 
4.12 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1048/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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žiada  

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

aby v online monitoringu bolo možné jednoznačne identifikovať vozidlá podľa typu a štátnej 
poznávacej značky (ŠPZ). 
 
                                                                                                   T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Plnenie predmetného uznesenia bude to zabezpečené v novom zmluvnom vzťahu na údržbu 
komunikácií s úspešným uchádzačom v aktuálne prebiehajúcom verejnom obstarávaní. Proces 
verejného obstarávania ešte stále nebolo ukončené podpisom novej zmluvy. Voči procesu 
verejného obstarávania je podaná námietka na Úrad pre verejné obstarávanie. 
 
 

 
4.13 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:    Mgr. Jana Ryšavá, poverená 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 D bod 1 zo dňa 25. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby spoločne so županom Bratislavského samosprávneho kraja rokoval so zástupcami 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo veci rozšírenia sociálnej politiky štátu 
formou poskytovania bezplatnej prepravy pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S vo verejnej 
doprave a refinancovania jej nákladov objednávateľom jednotlivých druhov dopravy, 

 
 
                                                                             T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Rozsah poskytovaných zliav v doprave v jednotlivých mestách a krajoch, je závislý 
od rozhodnutia jeho zastupiteľstva či bude výraznejšie prispievať na poskytovanie zliav 
v doprave alebo ponechá zľavy na základnej úrovni. Hlavné mesto SR Bratislava dlhodobo 
podporuje MHD a snaží sa o jej rozvoj a využívanie aj prostredníctvom zliav v MHD, čo je 
maximálne zrejmé aj z aktuálneho rozsahu platných zliav v MHD, ktoré majú buď formu 
sociálnej podpory určitých skupín cestujúcich (osoby ŤZP, ŤZP-S), prípadne hlavné mesto 
SR Bratislava prostredníctvom nich prejavuje vďaku určitým skupinám cestujúcich  (darcovia 
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krvi, politickí väzni a odbojári vrátane ich rodinných príslušníkov). Nakoľko tento rozsah 
zliav je možné chápať ako dodatočný nad rámec bežne prijatých zliav, je snahou hlavného 
mesta SR Bratislavy žiadať od príslušne zodpovedných rezortov rozšírenie sociálnej politiky 
štátu formou poskytovania bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich 
a refinancovanie nákladov objednávateľom dopravných služieb, ktorí tieto zľavy poskytujú. 
Sekcia dopravy predloží písomnú informáciu pre nové vedenie hlavného mesta SR Bratislavy 
v zmysle uznesenia č.  1128/2018 časť D bod 1 zo dňa 25. 4. 2018 so žiadosťou o stanovisko 
k účasti na rokovaní. Iniciovanie rokovania s BSK a MPSVR zabezpečí oddelenie 
zahraničných vzťahov a protokolu.  
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5. Podanie podnetu na protest prokurátora k uzneseniu 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017 

 
 

 
5.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
                                   Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Oznámenie: 
V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal nepodpísal uznesenie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 09. 2017, čím 
pozastavil jeho výkon, z dôvodu rozporu so zákonom.  
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. schvaľuje 
 
Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás 
v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení uvedenom v prílohe tohto uznesenia, 
s účinnosťou od 1. októbra 2017. 
 

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 
 
2. zabezpečil v súčinnosti s riaditeľom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy všetky 
personálne, organizačné, právne i administratívne opatrenia potrebné na uplatňovanie 
"Zásad" schválených v časti A tohto uznesenia, 
 
                                                                                                                  T: do 31. 10. 2017 
 
3. zabezpečil s prihliadnutím na bod IV uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 571 zo dňa 2. júla 2010 vykonanie všetkých krokov smerujúcich 
k právnemu doriešeniu nedokončených a majetkovo nevysporiadaných terás ako pristavanej 
technickej vybavenosti alebo vstavanej občianskej vybavenosti bytových domov na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
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                                                                                                                   T: do 30. 09. 2018 
 
 
4. vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy finančné prostriedky 
na propagáciu dotačnej schémy zavedenej "Zásadami" schválenými v časti A tohto uznesenia 
aspoň takou formou a v takej výške ako na propagáciu poskytovania finančného príspevku na 
odstraňovanie nelegálnych grafitov v hlavnom meste SR Bratislave, 
 
                                                                                                             T: každoročne do 31. 12. 
. 
  
5. aby poveril riaditeľa magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečením vykonania 
všetkých krokov potrebných na určenie príslušných oddelení Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy v zmysle "Zásad" schválených v časti A tohto uznesenia tak, aby riadne a včas 
plnili všetky úlohy súvisiace s poskytovaním dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných 
prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. 
 
                                                                                                                   T: 31. 10. 2017 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi Generálneho investora Bratislavy, aby 1.  urýchlene skolaudoval pochôdzne 
terasy, ktoré si vedie vo vlastnej evidencii nedokončených stavieb, 
 
                                                                                                                 T: do 30. 06. 2018 
 
 
2. poskytoval súčinnosť správcom bytových domov a nebytových priestorov pri konsolidácii 
právnej a technickej dokumentácie v bytových a nebytových budovách na území hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                                                   T: priebežne 

 
Stav plnenia: 
Predmetné Zásady schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 28. 9. 2017 uznesením č. 943/2017. 
Tieto Zásady upravujú účel a spôsob poskytovania dotácií na rekonštrukciu 
verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste z rozpočtu hlavného mesta. 
Voči uvedenému uzneseniu primátor uplatnil sistačné právo, a to z dôvodu rozporu s § 7 ods. 
4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 
Z. z. jednoznačne stanovuje, že podmienky, za akých bude obec poskytovať dotácie zo svojho 
rozpočtu určí obec vo všeobecne záväznom nariadení; v nariadení by mali byť ustanovené 
základné a zásadné podmienky, ktoré musia splniť všetci žiadatelia o poskytnutie dotácie, a to 
bez ohľadu na vecné vymedzenie, účel poskytnutia dotácie a jej výšku. Z uvedeného vyplýva, 
že podmienky poskytovania dotácií môžu byť upravené len vo forme všeobecne záväzného 
nariadenia. Určenie podmienok poskytovania dotácií v akejkoľvek inej forme je v rozpore 
s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. Napriek rozporu so zákonom mestské zastupiteľstvo 



82 
 

prelomilo primátorom uplatnené sistačné právo a uznesenie č. 943/2017 dňa 20. 11. 2017 
potvrdilo (uznesením č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017). 
Vzhľadom na uvedený rozpor predmetných Zásad so zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov hlavné mesto SR Bratislavy dňa 20. 11. 2018 spracovalo podnet 
na podanie protestu prokurátora podľa zákona č.153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov a odoslaný 20. 11. 218. Podľa § 26 citovaného zákona proti uzneseniu 
orgánu územnej samosprávy môže prokurátor podať protest. Protest podáva prokurátor 
orgánu územnej samosprávy, ktorý uznesenie prijal. Ak orgán územnej samosprávy zistí, že 
protest je dôvodný, napadnuté uznesenie zruší alebo podľa povahy veci zmení. Ak orgán 
územnej samosprávy nevyhovie protestu prokurátora, je prokurátor oprávnený podať proti 
uzneseniu žalobu na správny súd. Podľa § 356 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 
poriadok, ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením zruší napadnuté 
uznesenie zastupiteľstva. 
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6. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
6.1 
Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií  
                                   zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne - návrh na predkladanie výsledkov obchodných verejných súťaží a verejných 
súťaží 
Uznesenie č. 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy medzi 
informačné materiály Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných 
súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: polročne 
TK: 31. 3. a 30. 9. 
 

 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. (Predmetné uznesenie sa 
priebežne plní pod bodom č. 2.4) 
Nakoľko Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje obchodné verejné 
súťaže a verejné súťaže realizované rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, je dostatočné, aby bol predmetný 
informačný materiál predkladaný 1 x ročne vždy k 31. 12.   
 
 
 

6.2 
Nositeľ uznesenia: predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského 

zastupiteľstva 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, 

školstva a športu 
 
Návrh systému delegovania zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy do orgánov školskej samosprávy 
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Uznesenie č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B 
zo dňa 1. 3. 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej 
samosprávy.     

 
T: trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10. 

 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na zmenu termínu kontrolného termínu plnenia uznesenia (Uznesenie sa priebežne plní 
pod bodom č. 2.6 ) 
 Navrhujeme kontrolu predmetného uznesenia raz ročne vždy k 31. 12., nakoľko 
navrhovanie a predkladanie na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej 
samosprávy sa vykonáva podľa potreby. 
 

 
 

6.3 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., so 
sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 27. 5. 2010 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1018/2010 zmena 
termínu na 30. 9. 2010. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1167/2010 zmena 
termínu na 28. 2. 2011. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 40/2011 zmena 
termínu na 26. 5. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 106/2011 zmena 
termínu na 15. 12. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 392/2011 zmena 
termínu na 21. 12. 2012. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 zmena 
termínu na 20. 12. 2013. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1389/2014 zmena 
termínu na 30. 9. 2014. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 zmena 
termínu na 17. 12. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/2017 zmena 
termínu na 31. 5. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1187/2018 zmena 
termínu na 31. 12. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č. 2.14)  
Sekcia správy nehnuteľností  listom č. MAGS SNM 26224/2018-458063 zo dňa 19.11.2018 
oslovila spol. Incheba, a.s. s ponukou na kúpu pozemkov. 
Spoločnosť Incheba, a.s. nám listom doručeným 27. 12. 2018 oznámila, že valné 
zhromaždenie a.s., o predmetnom predaji pozemkov nerokovalo. 

 
Na základe uvedených skutočností a pripravovaného stretnutia/rokovania 

so zástupcami spol. Incheba, a.s., navrhujeme kontrolný termín 30. 9. 2019.  
 
 
 

6.4 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, 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 



86 
 

Plnenie uznesenia:  
Návrh na zmenu kontrolného termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní 
pod bodom č. 2.17)  
Všetky materiály na predaj a nájom nehnuteľností obsahujú aj textáciu návrhu kúpnopredajnej 
alebo nájomnej zmluvy, a preto navrhujme kontrolu plnenia predmetného uznesenia 
na 1 x ročne vždy k 31. 12. 

 
 
 
6.5 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, 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: 
Návrh na zmenu kontrolného termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní 
pod bodom č. 2.29)  
Znalecké posudky sú po dodaní znalcom zverejňované v elektronickej forme na webovom 
sídle hlavného mesta SR Bratislavy.  
Navrhujme kontrolný termín plnenia predmetného uznesenia na 1 x ročne vždy k 31. 12.  
 
 

 
6.6 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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. 
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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: 
Návrh na zmenu intervalových termínov plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod 
bodom č. 2.35)  
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27. 9. 2018 pod bodom č. 99 a nebol prerokovaný. Po aktualizácii sa bude prerokovávať 
v polročných termínoch počnúc od 1. 3. 2019 a na najbližšie zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bude predložený dňa 26. 9. 2019. 

 
 
 

6.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená  vedením oddelenia 

stratégie a projektov 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 1 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať Dokument rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý bude obsahovať 

aktualizované Priority v oblasti cyklodopravy a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na konkrétny kalendárny rok, 
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T: 15. 12., každoročne 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č.2.37)  
Spoločnosť Slovnaft a.s., doručí dáta získané z bikesharingu, ktoré poslúžia pre plán 
budovania a projektovania cyklotrás. Prebiehajú stretnutia s mestskou organizáciou 
Generálnym investorom Bratislavy ohľadne plánovania, resp. realizácie cyklotrás pre rok 
2019, ktoré budú zapracované v Akčnom pláne cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2019, 
ktorý bude predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a následne 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25. 4. 2019. 

 

 
 
6.8 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného plánovania     
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
 

Mestské zastupiteľstvo 

                                                                          žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
   

T: každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016  
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č. 2.43.) 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 27. 9. 2018 pod písm. g) a následne sa predkladá medzi informačnými 
materiálmi na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 3. 
2019 a v budúcnosti v 6 mesačných intervaloch počnúc 1. 4. 2019.  
 

 
 
6.9 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:         Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
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Aktualizácia materiálu Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave 
na roky 2013 - 2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej 
siete električkových a trolejbusových tratí 
Uznesenie č. 704/2016  časť  C zo dňa 8. 12. 2016 
  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečením preverenia jednotlivých zámerov rozvoja MHD Dopravným modelom 
a po potvrdení ich dopravného významu zabezpečením obstarania štúdie uskutočniteľnosti. 
 
                                           T: 31. 3. 2017      
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 728/2017 časť B bod 6 
podbod 6.11 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2017. 
Predĺženie termínu na 31. 3. 2018 nebol schválený mestským zastupiteľstvom, nakoľko 
mestské zastupiteľstvo neprijalo uznesenie k celému informačnému materiálu o plnení 
uznesení dňa 9. 11. 22018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 časť B bod 
5 podbod 5.3 zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 3. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 podbod 4.2 zo dňa 26. 4. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č. 2.45)  
K nesplneniu termínu 31. 12. 2018 došlo z dôvodu, že hlavné mesto nemalo prvotne 
v rozpočte schválené financie na kúpu licencií na modelovací program PTV. Následne došlo 
k zdržaniam vzhľadom na dodacie lehoty a potrebu školenia zamestnancov. Nakoľko samotné 
školenie prebehlo až v priebehu decembra 2018, termín plnenia uznesenia je nevyhnutné 
posunúť na   30. 6. 2019, tak aby bol vytvorený dostatočný priestor na analýzu dopravných 
stavieb. Aktuálne pretrváva problém s inštalovanými licenciami a v programe PTV nie je 
možné pracovať.  
 
Uznesením č. 704/2016  zo dňa 8. 12.2016 bola schválená aktualizácia materiálu Koncepcia 
rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025, kde v  časti C 
uznesenia žiada mestské zastupiteľstvo primátora hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť 
preverenia jednotlivých zámerov rozvoja MHD dopravným modelom hlavného mesta. 
Po potvrdení ich dopravného významu sa má zabezpečiť obstaranie štúdie uskutočniteľnosti. 
Na plnenie bodu C tohto uznesenia bolo potrebné obstarať ďalšiu licenciu na dopravno 
modelovací softvér PTV a odborné školenie pre zamestnancov, ktorí sa budú posúdením 
zaoberať. Termín plnenia uznesenia bol 31.03.2017, čo bolo vzhľadom na problematiku 
nereálne doriešiť do troch mesiacov.  
 
Z dôvodu časovej náročnosti tejto úlohy bol marcový termín zmenený na 31. 12. 2017. 
Zároveň však neboli v rozpočte hlavného mesta vyčlenené prostriedky na kúpu nových 
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licencií PTV a bolo nevyhnutné prvotne nájsť v novo schválenom rozpočte na rok 2018 
dostatok financií na schválenie navýšenia rozpočtu pre OIT.  Po navýšení finančných 
prostriedkov v rozpočte oddelenia informačných systémov došlo v roku 2017 k ďalšiemu 
zdržaniu pri verejnom obstarávaní licencií PTV. Preto sa termín plnenia uznesenia posúval 
opäť a to na termín 31.03.2018. Súťaž bola ukončená až na konci roka 2017. K samotnej 
inštalácii licencií PTV a ich sfunkčneniu došlo až v priebehu februára 2018. Za takto krátke 
obdobie nebolo možné zabezpečiť školenie zamestnancov na výkon analýz v dopravnom 
modeli PTV a následne ani samotné preverenie jednotlivých zámerov rozvoja MHD. Termín 
bol posunutý na 31. 12. 2018. 
 
V rozpočte oddelenia ľudských zdrojov boli až v priebehu jesene 2018 vyčlenené finančné 
prostriedky na odborné školenie zamestnancov oddelenia dopravného inžinierstva a oddelenia 
verejne dopravy. Školenie prebehlo po jeho obstaraní v decembri 2018. Doposiaľ však 
nedošlo k výkonu dopravných analýz z dôvodu nefunkčnosti sieťových licencií PTV. Tento 
problém je nevyhnutné doriešiť s oddelením informačných systémov, tak aby sme mohli 
pokračovať s prácou v dopravnom modeli.  
 
Pokiaľ sa analýzou preukáže význam niektorých dopravných stavieb, v zmysle uznesenia 
bude nevyhnutné obstarať štúdie uskutočniteľnosti. Táto činnosť prislúcha oddeleniu stratégie 
a projektov.  
Pokiaľ bude výsledkom analýzy odporúčanie nerealizovať dopravné stavby definované 
v koncepcii rozvoja MHD, uznesenie bude možné ukončiť ako splnené. 
Štúdia realizovateľnosti bude nutné obstarať iba v prípade stavieb, na ktoré nemá hlavné 
mesto SR Bratislava, prípadne Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, spracovanú 
projektovú dokumentáciu.  
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy využíva dva produkty na modelovanie dopravy: 

- PTV Visum (makroskopické modelovanie cestovných požiadaviek) a  
- PTV Vissim (mikroskopická simulácia premávky).  

 
Nový termín  plnenia uznesenia 30. 6. 2019 je nastavený tak, aby nedošlo k ďalšiemu 
posúvaniu termínu plnenia uznesenia č. 704/2016  zo dňa 8. 12. 2016.  
 

 
 
6.10 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr.  Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného plánovania  
                                                
Rôzne 
Uznesenie č. 811/2017 zo dňa 27.  4. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby ako orgán územného plánovania hlavného mesta SR Bratislavy – oddelenie obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie – navrhol v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
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spôsob účinnej regulácie umiestňovania reklamných stavieb podľa stavebného zákona podobne 
ako je tomu v Nitre. 

T: 28. 6. 2017 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 časť B bod 5 
podbod 5.5 zo dňa  28. 9. 2017 - určený termín priebežného plnenia uznesenia vždy k 31. 12.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č. 2.47)  
V uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1058/2018 v bode 3. 
požiadalo Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy primátora, aby nové 
pravidlá pre umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení, ktoré 
spracováva Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka, (s termínom splnenia 31. 3. 2019), 
boli po schválení v Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zapracované 
do záväznej časti Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. V tomto prípade ide 
o následne plnenie tohto uznesenia až po splnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1058/2018 hlavnou architektkou.  
  
 Nakoľko ide o riešenie tej istej problematiky reklamných stavieb, navrhujeme aj 
preplnenie tohto uznesenia kontrolný termín 31. 12. 2020. 

 
 
 
6.11 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností 
 
Informácia o neziskovej organizácii SRBB (Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, 
n. o.) a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú 
neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 05. 2017 
Uznesenie č. 1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť následne na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy kompletný materiál týkajúci sa zrušenia neziskovej organizácie Spoločnosti pre 
rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

 
                                                                                                                  T: 15. 2. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 zo dňa 
22. 2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2018. 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia.  
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 27. 9. 2018 pod bodom č. 86 a nebol prerokovaný. Materiál bude následne 
prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 3.  
2019. 

 
 
 
6.12 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 1 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada  

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

1. predložiť materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo 
februári 2018 v alternatívach: 
 
alternatíva 1: vytvoriť mestský komunálny podnik rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8  
alebo Technickej č. 6, 

 
 alternatíva 2:. služby letnej a zimnej údržby zabezpečiť zadaním bratislavským mestským 
častiam aj s finančným krytím, 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018/ časť B bod 
5 podbod 5.8 zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu splnenia na 31. 10. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom č 
2.49) 
Štúdia uskutočniteľnosti komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy bola finálne 
odovzdaná  30. 11. 2018. Štúdia bola následne odovzdaná vedeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy k preštudovaniu a rozhodnutiu o ďalšom postupe.  
 

Na základe tejto skutočnosti navrhujeme predĺženie termínu splnenia uznesenia 
na 31. 5. 2019. 
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6.13 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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 zmena termínu splnenia bola navrhnutá na 31. 10. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č. 2.50) 
Štúdia uskutočniteľnosti komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy bola finálne 
odovzdaná  30. 11. 2018. Štúdia bola následne odovzdaná vedeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy k preštudovaniu a rozhodnutiu o ďalšom postupe.  
 

Na základe tejto skutočnosti navrhujeme predĺženie termínu splnenia uznesenia 
na 31. 5. 2019. 
 

 
 

6.14 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                      prostredia a stavebných činností 
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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. 1158/2018 časť B bod 
4 podbod 4.5 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 5. 2018. 
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 5. 2018 bol 
návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 10. 2018 - návrh uznesenia nezískal 
potrebný počet hlasov na jeho prijatie.  
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 9. 2018 bol 
predložený návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia na 30. 11. 2018 - materiál nebol 
prerokovaný. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č. 2.51) 
Štúdia uskutočniteľnosti komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy bola finálne 
odovzdaná  30. 11. 2018. Štúdia bola následne odovzdaná vedeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy k preštudovaniu a rozhodnutiu o ďalšom postupe.  
 

Na základe tejto skutočnosti navrhujeme predĺženie termínu splnenia uznesenia 
na 31. 5. 2019. 
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6.15 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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 
pod bodom č. 2.52) 

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. 

 
 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. 
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6.16 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného  plánovania     
 
Rôzne    
Uznesenie č. 1058/2018 bod 3 zo dňa 21. 2. 2018       
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
3. aby sa dokument po schválení v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
zapracoval do záväznej písomnej časti územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                        T: 30. 4. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B 
bod 4 podbod 4.8 zo dňa 26. 4. 2018 určený nový termín splnenia uznesenia 31. 10. 2018. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom č. 2.53) 
Najprv musí prísť k naplneniu uznesenia č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 zo strany 
hlavnej architektky, ktorá požiadala o predĺženie termínu splnenia tohto uznesenia na 31. 3. 
2019, a až potom bude možné pristúpiť k plneniu predmetného uznesenia. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 31. 12. 2020. 

 
 
 
6.17 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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, 2, 3, zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

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: 01. 06. 2018 
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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: 01. 06. 2018 
 
Uznesením č. 1187/2018 časť B bod 3 podbod 3.2 predĺženie termínu splnenia uznesenia 
na  27. 9. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom č. 
2. 54) 
Štúdia uskutočniteľnosti komunálneho podniku hlavného mesta SR Bratislavy bola finálne 
odovzdaná  30. 11. 2018. Štúdia bola následne odovzdaná vedeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy k preštudovaniu a rozhodnutiu o ďalšom postupe.  
 

Na základe tejto skutočnosti navrhujeme predĺženie termínu splnenia uznesenia 
na 31. 5. 2019. 
 
 
 
6.18 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená vedením oddelenia stratégie 

a projektov 
 
Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja 
Uznesenie č. 1114/2018 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 22. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil neodkladne realizáciu bezpečnej cyklotrasy na nábreží Dunaja, a to: 
 
1. od Šafárikovho námestia po Prírodovedné múzeum SNM zmenou dopravného značenia. 
  
                                                                                        T: 15. 09. 2018 
 

2. od Prírodovedného múzea SNM po Most Slovenského národného povstania podľa 
hotového projektu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy (STARZ). 
  
                                                                                        T: 17. 11. 2018 
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3. od Mosta Slovenského národného povstania, River Parku po Most Lafranconi v zmysle 
platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 

                                                                                          
                                                                                               T: 01. 09. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č. 2.55) 
Bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti vedenia samostatnej cyklotorasy v úseku most 
Lafranconi – Starý most. V danej štúdiu sú navrhnuté 3 možné varianty umiestnenia 
cyklotrasy, ktoré budú predstavené novému vedeniu, resp. predstavené na najbližšej   komisii 
cyklistickej a pešej dopravy, kde sa vyberie najvhodnejší variant. Najneskôr do 28. 2. 2019. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 28. 2. 2019. 

 
 
 
6.19 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:    Mgr. Jana Ryšavá, poverená 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 D bod 2 zo dňa 25. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. predložiť materiál - bod programu na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  
27. 09. 2018 o čerpaní zliav (bezplatnej prepravy), ktoré poskytlo hlavné mesto SR Bratislava 
prostredníctvom Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, v čase 01. 01. - 31. 08. 
2018. 
 
                                                                                                  T: 27. 9. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia.  
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27. 9. 2018 pod bodom č. 100 a nebol prerokovaný. Následne predmetný materiál bude 
predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14. 3. 2019 
a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 3. 2019.  
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6.20 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie  územného  plánovania     
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. vytvoriť samostatnú webovú stránku, kde bude komunikovaný postup prípravy územného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy a prijímané podnety občanov a zúčastnených strán 
a spracovať predbežný harmonogram jednotlivých krokov 

 
                                                                                        T: 27. 09. 2018 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č. 2.58) 
Stretnutie s vedúcim oddelenia informačných činností sa uskutočnilo v piatok dňa 18. 1. 2019, 
z neho vyplynula potreba skoordinovať plnenie uznesenia s oddelením komunikácie 
a marketingu ktoré je zodpovedné za obsahové napĺňanie webových stránok a s hlavnou 
architektkou, ktorá je plniteľka uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 800/2017. Toto uznesenie upravuje možnosti vstupu verejnosti do tvorby nového 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Pracovné stretnutia budú iniciované 
vo februári 2019 
Druhá časť uznesenia je splnená a predbežný harmonogram jednotlivých krokov je 
spracovaný. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 30. 6. 2019. 
 

 
 

6.21 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Katarína Kučárová PhD., poverená vedením oddelenia stratégie 

a projektov 
 
Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2018 
Uznesenie č. 1175/2018 časť B  zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

   
B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 v rámci rozvoja cyklistickej dopravy pripraviť návrh koncepcie budovania cykloveží, 
vytypovať vhodné lokality. 
 
                                                                                        T: október 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia pod bodom 
č. 2.59) 
Návrh budovania cykloveží bude zaradení v Akčnom pláne cyklistickej a pešej dopravy 
pre rok 2019, ktorý sa predkladá na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
a Mestského zastupiteľstva v apríli 2019. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 25. 4. 2019. 

 
 
 
6.22 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                   Mestské lesy v Bratislave 
 
Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
Uznesenie č. 1212/2018 časť A body 1 a 2 zo dňa 27. 9. 2018 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

A. schvaľuje 
 

1. vykonanie opatrení potrebných na vyhlásenie Evolučného parku Bratislava formou 
prírodnej rezervácie Pramene Vydrice na území bratislavských mestských lesov 
so zachovaním rekreačného využívania územia v tomto priestore pre občanov. 

 
                             T: december 2018 
 
 
2. vypracovanie stanoviska pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a 

okresného úradu v sídle kraja - Bratislava, s vyjadrením súhlasu hlavného mesta SR 
Bratislavy ako vlastníka pozemku, s vyhlásením prírodnej rezervácie v zmysle Štatútu 
prírodnej rezervácie Pramene Vydrice vypracovaného odbornou verejnosťou, 
Lesoochranárskym zoskupením Vlk a Bratislavským regionálnym ochranárskym 
združením.                          

                                        T: november 2018 
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Plnenie uznesenia: 
Určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom č. 2.60) 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene sekcie  správy komunikácií, životného 
prostredia a stavebných činností spolu s mestskou organizáciou Mestské lesy v Bratislave 
vypracovali návrh úloh vyplývajúci pre hlavné mesto a predkladá materiál na rokovanie 
pravidelnú poradu primátora dňa 29. 1. 2019. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 30. 5.  2019. 
 
 
 

6.23 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                   Mestské lesy v Bratislave 
 
Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
Uznesenie č. 1212/2018 časť B bod 2 zo dňa 27. 9. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. vyhlásiť dvojročné moratórium na ťažbu dreva na území spadajúcom do navrhovanej 

prírodnej rezervácie Pramene Vydrice v správe mestskej organizácie Mestské lesy v 
Bratislave až do konca septembra 2020. 

                                    T: november 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie nie je splnené pod bodom č. 3.2) 
Vyhlásenie dvojročného moratória na ťažbu dreva na území spadajúcom do navrhovanej 
prírodnej rezervácie Pramene Vydrice v správe mestskej organizácie Mestské lesy 
v Bratislave až do konca septembra 2020 nebolo zrealizované.  
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 30. 5.  2019. 

 
 
 
6.24 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby 
nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 31. 12. 
2019 pre Tomáša Jurištu so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1217/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby vyhlásil novú verejnú obchodnú súťaž na prenájom tohto pozemku. 
 
                                                                                           T: 30. 10. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na kontrolný termín plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní pod bodom 
č. 2.61) 
Dňa 23. 10. 2018 bol podpísaný dodatok č. 4 k Zmluve o nájme pozemku č.01/2008  v zmysle 
dodatku bola zmluva predĺžená do 30. 6. 2019. 
Rekonštrukcia areálu, bufetu a amfiteátra (Partizánska lúka) bude v druhej polovici r. 2019, 
po jej ukončení resp. keď bude končiť, bude vyhlásená súťaž na nájom nového 
prevádzkovateľa bufetu. Nový termín na prenájom bufetu je predpokladaný na začiatok roku 
2020. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme kontrolný termín plnenia 
predmetného uznesenia na TK: 31. 7. 2019.  
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7. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva   
hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 
 
7.1 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Jarmila Kiczegová, poverená vedením organizačného oddelenia 
 
Rôzne - Doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v elektronickej podobe 
Uznesenie č. 44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zabezpečiť doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v elektronickej 
podobe spolu s materiálmi na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy, ak o to požiadajú. 
 

TK: 31. 12. 
 

 
Návrh na zrušenie uznesenia: 
Priebežné plnenie uznesenia pod bodom č. 2.10. 
Výpisy z hlasovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sú doručované 
na základe požiadavky jednotlivých poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a sú zverejňované na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy. 
  
  

 

7.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením sekcie územného plánovania 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 3. 2017, ktorých výkon bol pozastavený – 
veto bolo prelomené 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 
a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, z existujúceho funkčného 
využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie kód 1110, 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie. 

 

T: 31. 12. 2017 
 

4. po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov platného územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy požiadal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok parc. 
č. 326/1, a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, v ktorom sa 
dočasne zakáže a obmedzí stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť 
budúce využitie územia podľa pripravovaných zmien a doplnkov platného územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

T: do 10 dní po zverejnení oznámenia 
 
 

C. súhlasí 
 

s tým, aby pri najbližšom schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy bolo funkčné využitie územia v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. 
č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. Petržalka, zmenené tak, 
aby sa z týchto lokalít stalo stabilizované územie, kód 1110 (funkcia parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy). 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. č. 1064/2018 časť B 
bod 5 podbod 5.5 zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu na 31. 12. 2018  

 
 

Návrh na zrušenie uznesenia. 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 
„územný plán Bratislavy“) je základným programovým a koncepčným územno-plánovacím 
dokumentom pre celé územie Bratislavy, spracovaný ako územnoplánovacia dokumentácia 
pre stupeň obce v mierke 1:10 000 s riešeným územím vo výmere 36 751,65 ha. Stanovuje 
zásady a regulatívy pre územia väčších celkov - funkčných plôch, vzhľadom na jeho mierku 
riešenia, pracuje s územiami vo výmere nad 0,5 ha. 

V prípade predmetných lokalít (dva pozemky s rozlohou do a tesne nad 0,5 ha) sú dotknuté 
pozemky súčasťou funkčných plôch bývania, v rámci ktorých sú riešené aj plochy zelene. 
Podrobnejšie stanovenie regulácie na pozemok upravujú územné plány zón, riešené 
najčastejšie v mierke 1:1 000, ktorých obstarávanie zabezpečujú najmä mestské časti, 
v tomto prípade Mestská časť Bratislava - Petržalka. 
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K časti B bodu 4: 
Pri zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) sa nezverejňuje oznámenie 
o začatí obstarávania zmien a doplnkov platného územného plánu, uvedené v uznesení. 
Podľa § 31 ods. 2 stavebného zákona, cit.: Pri obstarávaní zmien a doplnkov územno-
plánovacej dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení § 22 až 28 primerane. 

Nakoľko územný plán Bratislavy je spracovaný ako územný plán obce v mierke 
1:10 000, ktorý nie je spracovaný s podrobnosťou na jednotlivé pozemky, tak ako sú 
riešené územné plány zón, pri jeho obstarávaní neprebiehajú územné konania, 
výsledkom ktorých by bolo rozhodnutie stavebného úradu o stavebnej uzávere. 
Podľa § 39d ods. 1 stavebného zákona, cit.: Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje 
územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä ak by mohla 
sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa 
pripravovaného územného plánu.  
Stavebná uzávera sa používa pri obstarávaní územných plánov zón, čo potvrdzuje aj 
§ 39d ods. 4 prvá veta stavebného zákona, cit.: Ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo vydané 
rozhodnutie o stavebnej uzávere, alebo to isté územie rieši schválený územný plán zóny, 
stavebný úrad zruší rozhodnutie aj bez návrhu.  
Znenie predmetného bodu tohto uznesenia na základe vyššie uvedených skutočností je 
v rozpore so zákonom. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predmetné uznesenie 
v časti B body 3 a 4 a časť C zrušiť. 

 
 

 
7.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
 
Rôzne - Návrh na predkladanie informácie o aktuálnom počte herní a kasín a o počte 
uzavretých (zrušených) herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 810/2017 bod 1 zo dňa 27. 4. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby raz za pol roka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladal Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 

1. o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

T: polročne – k 26. 10. 2017 

                         apríl 2018 
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(poznámka: žiadosť o predkladanie informácie sa nevzťahuje na herne a kasína uzavreté 
/zrušené/ len na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
 
Návrh na zrušenie uznesenia: 
Prijatím všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 2/2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy účinného od 1. 5. 2017 sa pre rok 2018 neudeľovali licencie na prevádzkovanie 
hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov. Súčasne zmenou 
zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) sa nevykonáva 
kontrolná činnosť nad prevádzkovaním výherných prístrojov. Právomoci tejto činnosti prešli 
zo zákona od 1. 1. 2018 len na finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, resp. príslušné 
daňové úrady.  
Z uvedeného vyplýva, že hlavné mesto SR Bratislava nemá za rok 2018 a nebude mať 
za nasledujúce roky žiadne informácie o počte herní alebo o počte hracích zariadení 
v herniach. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť. 

 

 

 
7.4  
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Msc. Ivan Bašnák, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu 
 
Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh 
na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
Uznesenie č. 998/2017 časť A, B, C, D, E, F, G, H, zo dňa 20. 11. 2017   
 

Mestské zastupiteľstvo 

A. zriaďuje 
 
mediálnu komisiu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

 
B. berie na vedomie 

 
že za predsedu mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy bol  verejným hlasovaním zvolený Gábor Grendel 
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C. volí 
 
za členov mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy týchto poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy: 
  
1. Ján Buocik 
2. Soňa Svoreňová 
3. Gábor Grendel 
4. Richard Mikulec 
5. Jozef Uhler 
6. Lucia Štasselová 
7. Peter Hanulík 
 
 

D. ukladá 
 

predsedovi mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy na 
voľbu ďalších členov mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy z radov občanov – neposlancov. 
 
                                                                                        T: 7. 12. 2017 
 

E. berie na vedomie 
 
 Štatút mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto materiálu. 
 
 

F. schvaľuje 
 

Dodatok č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov) v znení 
uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto materiálu. 
 
 

G. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  
5. poskytoval technické, administratívne, organizačné a finančné zabezpečenie potrebné na 
činnosť mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov a Štatútom tejto 
komisie, 
 
                                                                                        T: priebežne 
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6. vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy potrebné finančné 
prostriedky na zaobstaranie monitoringu podľa bodu G. tohto uznesenia. 
 
                                                                                        T: každoročne do 31. 12. 
 

H. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
upravili interné predpisy svojich organizácií tak, aby boli v súlade s ustanoveniami Štatútu 
mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a zaslali tieto predpisy predsedovi mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na vedomie. 
 
                                                                                        T: 31. 12. 2017 
 
 
Návrh na zrušenie uznesenia: 
Z dôvodu, že dňa 19. 12. 2018 bola uznesením č. 8/2018 bod 6 Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy  zriadená komisia  kultúry, ochrany historických pamiatok 
a mediálna komisia, navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť. 

 


