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Kód uzn.: 1.9.8 
                 1.9.5 

                                                                                                       
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

 
1.1 č.  742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 
1.2 č.    34/2019 časť C bod 1 podbod 1.1 zo dňa 7. 2. 2019 
1.3 č.    38/2019 časť C bod 1 zo dňa 7. 2. 2019 
1.4 č.    59/2019 časť B zo dňa 7. 2. 2019 
1.5 č.    62/2019 časť D zo dňa 7. 2.2019 

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

 
2.1 č.    239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
2.2 č.     673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
2.3 č.    943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
2.4 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.5 č.  1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
2.6 č.  1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.7 č.  1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.8 č.  1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
2.9 č.    135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.10 č.  1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 
2.11 č.  1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
2.12 č.  1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
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B. schvaľuje 
 
3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  

Bratislavy:    
 
 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

3.1 primátor 924/2012 
časť C 
zo dňa 13. 12. 2012 

každé dva mesiace T: polročne počnúc 
31. 5. 2019, a to 
k 31. 10. a k 30. 4.  

3.2 primátor 1345/2013 
časť C bod 1 
zo dňa 21. 11. 2013 

každé dva mesiace T: 1 x ročne vždy 
k 31. 3. 

3.3 primátor 1405/2014 
časť B bod 1 
zo dňa 30. 1. 2014 

každoročne 
k 31. 3. 

T: 27. 6. 2019 

3.4 primátor 485/2016 
zo dňa 28. 4. 2016 

štvrťročne počnúc 
1. 7. 2016 

T: raz ročne vždy 
k 31. 3 za predošlý 
kalendárny rok 

3.5 
 
 
 

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

31. 3. 2018 
Nové termíny: 
27. 9. 2019 
31. 3. 2019 

T: 30. 5. 2019 

 
 
4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
    
    4.1  č. 867/2017 bod 1 zo dňa 25. 5. 2017 
    4.2  č. 948/2017 zo dňa 28. 9. 2017 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
1.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Mgr. Jakub Kmeť, riaditeľ kancelárie primátora  
                                     
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 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Stretnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-
Dúbravka sa konalo dňa 10. 4. 2019. 

 
 

 
1.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností 
 
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky 
s názvom Metropolitný inštitút Bratislava 
Uznesenie č. 34/2019 časť C bod 1 podbod 1.1.zo dňa 7. 2. 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

     1.1 aby zabezpečil potrebné právne úkony pred vznikom organizácie, 

 

          T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 38/2019 časť B písm. f) zo dňa 7. 2. 2019, ktoré v spojitosti s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 34/2019 časť C bod 1 zo dňa 7. 2. 2019 
ustanovilo postup pri obsadzovaní pozície riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 112/2019 zo dňa 28. 3. 
2019 bola poverená Mgr. Zuzana Stanová vedením príspevkovej organizácie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Metropolitný inštitút Bratislavy,  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 
Bratislava, dňom 01. 04. 2019, do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie na základe 
výberového konania.  

 

 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia:            Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:             JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností 
 
Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 38/2019 časť C bod 1 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 

1. zriadenie výberovej komisie a vymenovanie členov výberovej komisie podľa prijatých zásad 

v termíne do 31. 03. 2019, 

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Bola vypracovaná rámcová dohoda, na základe ktorej vybraná externá personálna agentúra 
zabezpečí výberové konania do orgánov obchodných spoločností, v ktorých má hlavné mesto 
SR Bratislava 100% alebo majoritnú majetkovú účasť. 
 
 

 
1.4 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 59/2019 časť B zo dňa 7. 2. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. ukladá 

 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 

uverejniť aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy 

na webovom sídle organizácie. 

 

                                                                                        T: 15. 03. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy bol na web-stránke 
Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave zverejnený dňa 14. 2. 2019. 

 
 
 
1.5 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda komisie na ochranu verejného             

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 
zastupiteľstva 

Plniteľ úlohy:    JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda komisie na ochranu verejného             
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 
zastupiteľstva 

 
Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Uznesenie č. 62/2019 časť D zo dňa 7. 2. 2019 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

D. ukladá 

 

komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupiteľstva,  

aby predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa 

začína konanie podľa časti A tohto uznesenia. 

                                                                 
                                                                  T: do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia    
                                                                     Mestského zastupiteľstva hlavného 

                                                                                         mesta SR Bratislavy 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Návrh uznesenia k predmetnému materiálu na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 28. 3. 2019 nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie. 
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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:  Mgr. Matúš Lukáš, M.A., poverený vedením sekcie financií                             
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2000 
Uznesenie č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 

riaditeľa magistrátu  

3.    Každoročne k tvorbe návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prizvať predsedov 

       komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: 31. 3. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 bol predložený 
a prerokovaný v jednotlivých komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. Dňa 28. 3. 2019 bol návrh rozpočtu prerokovaný na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 110/2019. 
 
 
 

2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Kosťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Matúš Lukáš, M.A, poverený vedením sekcie financií      
                        
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 
riaditeľa magistrátu 

9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - hmotného,   nehmotného,  

   pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových  účtoch. 

 
T: 31. 1. 2013 
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Uznesením č. 1003/2013 časť B bod 3 zo dňa 27. 3. 2013 bolo predmetné uznesenie 
preradené zo „splnených uznesení“ do časti „nesplnené uznesenia“ bez návrhu ďalšieho 
termínu plnenia. 
Uznesením č. 1487/2014 časťou B bodom 3.1 zo dňa 27. 3. 2014 bolo schválené mestským 
zastupiteľstvom predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 3. 2014.   
Uznesením č. 1523/2014 časťou B bodom 3.1 zo dňa 24. 4. 2014 bolo schválené mestským 
zastupiteľstvom predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 10. 2014.   
Uznesením č. 11/2015 časťou B bodom 5 podbod 5.2 zo dňa 5. 2. 2015 bolo schválené 
mestským zastupiteľstvom nový termín plnenia predmetného uznesenia T: úloha trvalá, 
TK: 1 x ročna k 31. 3.    
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Záverečná správa predložená Ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácií bola 
spracovaná k dátumu 28. 2. 2019 a tým bola inventarizácia majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2018 ukončená. 
 
 

 
2.3 
Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, za dozornú  

radu Mestského centra STARÁ TRŽNICA 
 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných 
podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 
Uznesenie č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

5. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2013 

časť B bod 2 zo dňa 07. 02. 2013 tak, že v Podstatných zmluvných podmienkach sa doplní 

nový bod 17. Dozorná rada ktorého text znie: 

 

„1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť 

Mestského centra Stará tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých 

poslaneckých klubov a platforiem Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Návrhy na členov dozornej rady predloží primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie. Členovia dozornej 

rady si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady a zvoláva ju 

podľa potreby. Dozorná rada predkladá polročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy informáciu o svojej činnosti. 

         

TK: polročne“ 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 3. 2019 ako informačný pod písm. f). 
 

 
 

2.4 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Kosťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 
riaditeľa magistrátu 

o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 

vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 

posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú 

a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 

Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v 

časti informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, 

okrem materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské 

zastupiteľstvo v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za 

jún, júl a august a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo 

februári budú obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 3. 2018 ako informačný pod písm. c). 
 

 

 
2.5 
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 
 
 

 



10 
 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

D. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  
 
T: každé zasadnutie   
    MsZ 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 v časti B 
bod 4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016 bol schválený nový termín predkladania materiálu 
k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 
2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 127/2019 časť B 
zo dňa 28. 3. 2019 zmena termínu plnenia uznesenia na raz ročne vždy k 31. 3. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 3. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 127/2019. 
 
 
 

2.6 
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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2015 časť B zo dňa 
26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu T: mesačne 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 738/2017 časť B 
zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu - každé 3 mesiace. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 3. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 125/2019. 
 
 

 
2.7 
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. (Návrh na zmenu kontrolného termínu plnenia uznesenia - 3.2) 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 3. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 126/2019. 
 
 

 
2.8 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
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1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
       T:   trvalý 

                                                                                   TK: každoročne počnúc 31. 03. 2015 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.3) 
Predmetný materiál bol spracovaný a zaradený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 3. 2019 a následne stiahnutý nositeľom uznesenia 
z programu na základe uznesenia komisie strategického a územného plánovania, životného 
prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva, z dôvodu jeho dopracovanie o monitorovaciu 
správu.  
 
 
 

2.9 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy                                                                     

Ing. Lukáš Sojka, riaditeľ sekcie informatiky a dátovej politiky 
                                    Mgr. Michal Garaj, vedúci oddelenia verejného  obstarávania 
                                    obchodné spoločnosti: OLO, a.s., DPB, akciová spoločnosť, BVS, a.s.,  
 
Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorej obsahom bude:   

 

zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu vyššiu 

ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo faktúry, 

označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 

fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 

 

zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom SR 

Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 

prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 

objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, sumu, dátum 

vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 

 

zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených hlavným mestom SR 

Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
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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:   

 

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, 
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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. 
 
 

 
2.10 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Matúš Lupták, M.A., poverený vedením sekcie financií 
 
Návrh na riešenie oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom 
ukončenia režimu nútenej správy 
Uznesenie č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 
 
Predmetné uznesenie nebolo primátorom podpísané. Prelomené veto - 15. 3. 2018 uznesením 
č. 1098/2018. 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Devín na vykonanie úkonov smerujúcich 

k príprave dohody so všetkými veriteľmi mestskej časti Bratislava-Devín, s cieľom vyrokovať 

podmienky oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín a následne predložiť na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na uzavretie všetkých zmlúv 

o urovnaní, umožňujúcich ukončenie nútenej správy v mestskej časti Bratislava-Devín. 
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                                                                                        T: 15. 6. 2018 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Na základe platných zákonov hlavné mesto SR Bratislavy nemôže poskytnúť mestskej časti 
Bratislava-Devín finančné prostriedky na jej oddlženie. Nemôže poskytnúť finančné 
prostriedky ani ako dotáciu a ani ako návratnú finančnú pomoc v súvislosti s nútenou správou, 
nakoľko by porušilo zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov.  
Hlavné mesto SR Bratislava prijíma možnosti odprezentovania ďalšieho postupu oddlženia 
mestskej časti Bratislava-Devín a stanoviská veriteľov. 
 
 
 

2.11 
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. 1156/2018 zo dňa 26. 
4. 2018 predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia na 27. 9. 2018 
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 9. 2019 bola 
predložená „Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 30. 6. 2018 a k 15. 7. 2018“,v rámci ktorej bol návrh na určenie 
nového termínu splnenia predmetného uznesenia na 31. 3. 2019. Predmetná informácia však 
nebola poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prerokovaná, čiže 
návrh nového termínu splnenia uznesenia nebol schválený Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 zo dňa 7. 2. 
2019 bol schválený nový termín splnenia uznesenia na 31. 3. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 3.5) 
Koncepcia umiestňovania a posudzovania vonkajšej reklamy bola dňa predstavená novému 
vedeniu mesta 18. 2. 2019 a 27. 2. 2019. Je plánované ďalšie pracovné rokovanie. Postup, ako 
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naložiť s pripraveným materiálom, ktorý je potrebné aj aktualizovať, bude stanovený 
do konca apríla 2019. 
 

 
 
2.12 
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. 
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3. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
3.1 
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: 
Návrh na zmenu kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Predmetná informácia sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 25. 4. 2019, a to v pravidelných 2 mesačných intervaloch. Vzhľadom 
k racionalizovaniu a zhutneniu predkladaných informácií navrhujeme zmenu kontrolného 
termínu plnenia uznesenia na 1 krát polročne počnúc od 1. 5. 2019, čiže vždy k 31. 10. 
a k 30. 4. 
 
 

 
3.2 
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 
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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: 
Návrh na zmenu kontrolného termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.7) 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 3. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 126/2019. 

Navrhujeme zmenu preriodicity predkladania predmetného materiálu na 1 krát 
ročne vždy k 31. 3. 
 

 
 
3.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
       T:   trvalý 

                                                                                 TK: každoročne počnúc 31. 03. 2015 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.8)  
Predmetný materiál bol spracovaný a zaradený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a následne stiahnutý nositeľom uznesenia z programu 
z dôvodu, že komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
mestského zastupiteľstva požiadala spracovateľa materiálu doplniť informačný materiál 
o monitorovaciu správu do termínu konania júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva 
po ich prerokovaní na májovom zasadnutí komisie strategického a územného plánovania, 
životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva. 
 

Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia materiálu 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 6. 2019. 
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3.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy 
                                    
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v rámci súčasných rekonštrukcií ciest a chodníkov zabezpečil aj vybudovanie 

bezbariérových priechodov na týchto cestách, chodníkoch a križovatkách.  

 

T: 29. 4. 2016 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 523/2016 zo dňa 30. 6. 
2016 nový termín priebežného plnenia uznesenia, a to štvrťročne počnúc 1. 7. 2016. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia.  
V rámci úprav verejných chodníkov je nevyhnutnou základnou požiadavkou debarierizácia 
priestoru, ktorá sa zohľadňuje vo všetkých realizovaných prácach, a preto navrhujeme zmenu 
kontrolného termínu plnenia uznesenia, a to raz ročne vždy k 31. 3. za predchádzajúci 
kalendárny rok samostatným materiálom predloženým na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
3.5 
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 
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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. 1156/2018 zo dňa 26. 
4. 2018 predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia na 27. 9. 2018 
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 9. 2019 bola 
predložená „Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 30. 6. 2018 a k 15. 7. 2018“, v rámci ktorej bol návrh na určenie 
nového termínu splnenia predmetného uznesenia na 31. 3. 2019. Predmetná informácia však 
nebola poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prerokovaná, čiže 
návrh nového termínu splnenia uznesenia nebol schválený Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 zo dňa 7. 2. 
2019 bol schválený nový termín splnenia uznesenia na 31. 3. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.11) 
Koncepcia umiestňovania a posudzovania vonkajšej reklamy bola predstavená novému 
vedeniu mesta v dňoch 18. 2. 2019 a 27. 2. 2019 a je plánované ďalšie pracovné rokovanie 
k určeniu postupu ako naložiť s pripraveným materiálom, ktorý je potrebné aj aktualizovať, 
s termínom do konca apríla 2019. 

 
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia materiálu 

na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 5. 2019. 
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4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
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 

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: 
Návrh na zrušenie bodu 1 predmetného uznesenia. 
V súvislosti s riadením obchodných spoločností, v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava 
majetkovú účasť, bola vykonaná zmena v organizačnom poriadku hlavného mesta SR 
Bratislavy, v rámci ktorej bol zriadený nový referát výkonu majetkových práv mesta,  
s cieľom aktívnejšieho výkonu práv v mestských podnikoch, kontroly plnenia hospodárskych 
plánov, a  tým zvýšenia ochrany záujmov hlavného mesta SR Bratislavy v  týchto 
spoločnostiach. 
 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť. 
 
 

 

 
4.2 
Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 948/2017 zo dňa 28. 9. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo 

 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o preverenie možnosti rozšírenia komunikácie o odbočovací pruh Vajanského - Mostová 

s odstránením dopravného ostrova smerom na Vajanského nábrežie. 

 

                                                                                                           T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia. 
Oddelenie dopravného inžinierstva na základe uznesenia vypracovalo niekoľko variantov 
riešenia predmetného priestoru. Každý variant predstavoval nevýhodu, a to buď záberom 
zelene a drahocenného miesta pre Propelerom alebo obmedzením nosného dopravného 
systému – električky (umiestnenie odbočenia na koľajovú trať, kedy by ale odbočujúce 
vozidlá blokovali električky jazdiace v priamom smere po nábreží – od Mostu SNP 
na Šafárikovo nám.). Ani jeden variant nie je prijateľná, nakoľko záberom priestoru 
pred Propelerom by sa zmenšil priestor určený pre chodcov (a najmä turistov) používajúcich 
tento priestor súčasne s cyklistami. Obmedzenie električkovej dopravy individuálnou 
dopravou je v rozpore so schválenými mestskými (PHSR, generel dopravy) ako aj národnými 
stratégiami (Stratégia rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020).  
 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť. 
 


