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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.  1175/2018 časť B zo dňa 22. 6. 2018 
1.2 č.      34/2019 časť C bod 2 zo dňa 7. 2. 2019 
1.3 č.      38/2019 časť C bod 2 zo dňa 7. 2. 2019 
1.4 č.      38/2019 časť C bod 4 zo dňa 7. 2. 2019 
1.5 č.      77/2019 časť B zo dňa 7. 3. 2019 
1.6 č.      85/2019 časť D zo dňa 7. 3. 2019 
1.7 č.      86/2019 časť B bod 1 zo dňa 7. 3. 2019 
1.8 č.    110/2019 časť C bod 2 zo dňa 28. 3. 2019 

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

 
2.1 č.    293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
2.2 č.    661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
2.3 č.     924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.4 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.5 č.  1743/2014 časť C body 1 a 3 zo dňa 25. 9. 2014 
2.6 č.    135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.7 č.  1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
2.8 č.  1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 
2.9 č.  1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
2.10 č.      40/2019 časť A bod 1 zo dňa 7. 2. 2019 
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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 1058/2018 
bod 2 
zo dňa 21. 2. 2018 

31. 3. 2018 
Nové termíny: 
27. 9. 2019 
31. 3. 2019 
30. 5. 2019 

T: 27. 6. 2019 

3.2 primátor 40/2019 
časť A bod 1 
zo dňa 7. 2. 2019 

28. 3. 2019 
časť uznesenia 
splnená 28. 3. 2019 
OLO,a.s.,DPB,a.s. 
  

T: 27. 6. 2019 
- BVS, a.s. 

 
4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
    4.1 č. 1212/2018 časť B bod 2 zo dňa 27. 9. 2018  
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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. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
 
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 je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. 4. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 149/2019.  

 
 

 
1.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky 
s názvom Metropolitný inštitút Bratislava 
Uznesenie č. 34/2019 časť C bod 2 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 

2. hlavnú architektku hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby spolupracovala pri plnení svojich úloh s mestskou príspevkovou organizáciou 

Metropolitný inštitút Bratislavy. 
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         T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Stretnutie Útvaru hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy a Metropolitného 
inštitútu Bratislavy sa konalo dňa 23. 4. 2019 s predstavením činností Útvaru hlavnej 
architektky hlavného mesta SR Bratislavy od roku 2011 do súčasnosti. Boli dohodnuté 
pravidelné týždenné stretnutia s pani Mgr. Zuzanou Stanovou, ktorá je poverená vedením 
Metropolitného inštitútu Bratislavy. 
 

 
 

1.3 
Nositeľ uznesenia:            Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             referát výkonu majetkových práv mesta 
 
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 2 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 

2. vyhlásenie výberových konaní na obsadenie funkcií predsedov štatutárnych orgánov  

obchodných spoločností, v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majetkovú účasť, 

v termíne do 15. 4. 2019, 

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
 

1. Výberové konania boli vyhlásené dňa 24. 4. 2019 na nasledovné organizácie: 
a. Predseda predstavenstva - generálny riaditeľ (CEO) - obchodnej spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS);  
b. Predseda predstavenstva - generálny riaditeľ (CEO) - obchodnej spoločnosti -

Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO); 
c. Predseda predstavenstva - generálny riaditeľ (CEO) - obchodnej spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (DPB);  
d. Predseda predstavenstva - generálny riaditeľ (CEO) - obchodnej spoločnosti 

METRO Bratislava a. s. (Metro) 
e. Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave; 
f. Riaditeľ príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy. 
 

2. Výberové konania boli otvorené do 16. 5. 2019 a sú oznamované nielen 
cez webstránky mesta a jednotlivých organizácií, no tiež cez renomované profesijné 
portály v SR a v ČR. 
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3. V súčasnosti prebieha finalizácia zloženia výberových komisií a identifikujeme 
termíny zasadnutia výberových komisií, ktoré sa uskutočnia v priebehu mesiaca jún 
2019 s cieľom predložiť mená vybraných uchádzačov na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na jeho júnové zasadnutie.  

 
 
 
1.4 
Nositeľ uznesenia:            Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:             sekcie právnych činností 
                                               referát výkonu majetkových práv mesta 
 
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 4 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 

4. priebežne zabezpečovať súčinnosť pri napĺňaní jednotlivých krokov výberových konaní 

uvedených pod bodom 2 časť  C tohto uznesenia s poslaneckými klubmi Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podľa schválených zásad, 

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Sekcia právnych činností pripravila kompletnú dokumentáciu potrebnú pre výberové konania 
- výberové konania bude vykonávať externá firma. V súčasnosti prebieha prihlasovanie 
uchádzačov o vybrané pozície do obchodných spoločností.  
 
 
 

1.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Andrej Kovarik, poverený riadením sekcie životného prostredia 
 
Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením o pristúpení k Memorandu o spolupráci 
a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja 
Uznesenie č. 77/2019 časť B zo dňa 7. 3. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

1. aby v mene hlavného mesta SR Bratislavy podpísal vyhlásenie o pristúpení k Memorandu  

o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho 
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kraja, 

2. aby informoval o pristúpení k Memorandu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

 
T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Primátor Ing. arch. Matúš Vallo v mene hlavného mesta SR Bratislavy podpísal vyhlásenie 
o pristúpení k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území 
Bratislavského samosprávneho kraja, a informoval Bratislavský samosprávny kraj 
o pristúpení k memorandu podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
 
 

1.6 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       Ing. Jarmila Kiczegová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 85/2019 časť D zo dňa 7. 3. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

D. ukladá 

 

komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy,  

predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy po posúdení náležitostí 

prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy zoznam 

kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy za účelom 

vykonania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

  

                                                                                        T: 25. 4. 2019 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Voľba mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy bola vykonaná dňa 25. 4. 20219. 
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1.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór hlavného mesta SR 

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 86/2019 časť B bod 1 zo dňa 7. 3. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. ukladá 

 

mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy  

1. doplniť do plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

a jeho útvaru na 1. polrok 2019 kontrolu zabezpečovania stravovania v sociálnych 

zariadeniach hlavného mesta SR Bratislavy po stránke procesnej a ekonomickej, 

 

                                                                                         T: 1. polrok 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Kontrola bola ukončená. Správa z vykonanej kontroly bola predložená na prerokovanie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2019 a bolo k nej prijaté 
uznesenie č. 147/2019. 

 
 
 
1.8 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Matúš Lupták, M.A., poverený riadením sekcie financií                             
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 
Uznesenie č. 110/2019 časť C bod 2 zo dňa 28. 3. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a 

oddeleniam Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné ukazovatele, 

úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019. 

 

                                                                                        T: 10. 4. 2019 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V súlade s prijatým uznesením č.110/2019 oznámilo hlavné mesto SR Bratislava 
v schválenom termíne rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR 
Bratislavy a oddeleniam Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné 
ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019. 
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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. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy - pozemkov evidovaných na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností 
a stavebných objektov k 31. 12. 1995 
Uznesenie č. 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
riaditeľa magistrátu 

predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o prírastkoch 

a úbytkoch v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 

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

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 časť B bod 4 
podbod 4.1 zo dňa 31. 3. 2016 - nový TK: 30. 6. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 223/2003 časť B 
zmena termínu 1 x ročne k 30. 4.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2019 pod písm. f). 
 

 
 
2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na termínovanie uznesení o predajoch a dlhodobých nájmoch majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Číslo uznesenia: 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
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Mestské zastupiteľstvo 

 

ukladá 

 

riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

4. Pri predkladaní návrhov na predaj alebo  nájom nehnuteľností vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy uvádzať  vždy lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner  povinný 

podpísať s hlavným mestom   SR   Bratislavou    zmluvu   pod     sankciou    straty    

platnosti    uznesenia    Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ak zmluva 

v stanovenej lehote vybraným zmluvným  partnerom nebude podpísaná. 

 
T: trvalý 
TK: 1x ročne k 30. 4. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností pri predkladaní materiálov na predaj a prenájom nehnuteľností 
v návrhu uznesenia vždy uvádza lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner povinný 
podpísať s hlavným mestom SR Bratislavou zmluvu. 
 

 
 

2.3 
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 25. 4. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 151/2019. 
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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. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 25. 4. 2019 ako informačný pod písm. e). 
 

 
 

2.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C body 1 a 3 zo dňa 25. 9. 2014 

 

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 
 



13 
 

3. jedenkrát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu 

o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na jeho aktualizáciu, 

 
            T: 31. 3., každoročne 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. 4. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 149/2019. 
 

 
 
2.6 
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 

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, 



14 
 

 

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, 

 

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, 
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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. 
 
 

 
2.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  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  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 zo dňa 22. 
2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2018. 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 9. 2019 nebola 
„Informácia o plnení uznesení k 30. 6. 2018“ prerokovaná a ani v nasledujúcich mesiacoch 
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predchádzajúcim novým voľbám do orgánov hlavného mesta SR Bratislavy v mesiaci 
november 2018. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.11 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 28. 3. 2019. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 109/2019 časť B bod 
4 podbod 4.2 zo dňa 28. 2. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 25. 4. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Mestské zastupiteľstvo na rokovaní konanom dňa 25. 4. 2019 schválilo nominantov hlavného 
mesta do vedenia Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., uznesením č. 152/2019. 
Následne po zmene členov orgánov spoločnosti bude môcť prebehnúť zistenie v akom stave 
sa spoločnosť nachádza, a aké postupy vo vzťahu k spoločnosti budú najvýhodnejšie 
pre hlavné mesto. Nakoľko vedenie neustálilo postup do budúcnosti, zrušenie spoločnosti 
stále prichádza do úvahy. Uznesenie je zaradené medzi priebežne plnené uznesenia v stálom 
sledovaní. 
 
 

 
2.8 
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 

 

B. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

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

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

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

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na uzavretie všetkých zmlúv 

o urovnaní, umožňujúcich ukončenie nútenej správy v mestskej časti Bratislava-Devín. 
 

                                                                                        T: 15. 6. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie 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.  
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Hlavné mesto SR Bratislavy prijíma možnosti odprezentovania ďalšieho postupu oddlženia 
mestskej časti Bratislava-Devín a stanoviská veriteľov. Uznesenie je zaradené medzi 
priebežne plnené uznesenia v stálom sledovaní. 
 
 
 

2.9 
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. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 7. 2. 
2019 bol schválený nový termín splnenia uznesenia na 31. 3. 2019 časť B bod 3 podbod 3.5 
zo dňa 25. 4. 2019 zmena termínu na 30. 5. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 3.1) 

1. Pracovná skupina na magistráte pripravuje princípy riešenia vizuálneho smogu 
v meste, ktoré budú obsahovať návrhy konkrétnych akcií. 

2. Umiestňovanie reklamných stavieb na pozemkoch vo vlastníctve HMSR Bratislavy je 
aktuálne zmapované a z veľkej časti aj právne vyhodnotené. Viaceré nájomné zmluvy, 
na základe ktorých sú umiestnené reklamy v priestore mesta, nebudú obnovené. 
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Zároveň sa nebude navrhovať umiestňovanie nových reklamných stavieb na pozemky 
mesta. 

3. Magistrát analyzuje možnosti zvýšenia nájomného za pozemky, na ktorých sú 
umiestnené reklamné stavby, s cieľom vytvoriť intenzívnejšiu trhovú reguláciu, hoci 
toto riešenie je sekundárne k riešeniu v bode 2. 

4. Mesto plánuje vymáhať bezdôvodné obohatenie od osôb, ktoré umiestnili reklamné 
stavby na pozemky mesta bez súhlasu mesta, a zintenzívniť odstraňovanie týchto 
stavieb. Zároveň sa pre tieto účely začínajú pripravovať štruktúrované štatistiky 
o odstraňovaní stavieb. 

5. Mesto analyzuje možnosti zapracovania zásad umiestňovania reklamných stavieb 
do záväzných dokumentov hlavného mesta SR Bratislavy, zvlášť na úrovni územných 
plánov mesta a zón. Na to, aby bolo možné tieto zásady zapracovať, sa vyžaduje (i) 
definícia zón a prípustnej záťaže reklamou na daných zónach (vplyv reklamných 
stavieb), (ii) právna analýza zapracovania. 

6. Vyhodnotenie vplyvu reklamných stavieb umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve 
iných subjektov a možných aktivít mesta ako účastníka konania 

7. Dopracovanie kapitoly o reklamných plochách na území mesta v čase volebných 
kampaní. 

 

 
 
2.10 
Nositeľ uznesenia:              Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:                      sekcia právnych činností 
 
Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Uznesenie č. 40/2019 časť A bod 1  zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby boli návrhy štatútov predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., a ostatných obchodných spoločností, v ktorých je hlavné mesto SR 

Bratislava jediným alebo majoritným akcionárom, na jeho návrh predkladané na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 

 

                                                                                         T: 28. 3. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 3.2) 
Návrh štatútov predstavenstiev obchodných spoločností Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 
a Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, boli predložené na rokovanie Mestskému 
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zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 3. 2019 a bolo k nim prijaté uznesenie 
č. 113/2019. 
Na prípravu štatútu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., malo vplyv 
preloženie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa nakoniec konalo až 15. 4. 2019. 
Na základe tej skutočnosti, že až dňa 15. 4. 2019 bolo schválené nové znenie stanov 
predmetnej obchodnej spoločnosti a schválení noví zástupcovia v predstavenstve  a dozornej 
rade, vypracovanie štatútu sa časovo posunulo. 
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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 
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. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 7. 2. 
2019 bol schválený nový termín splnenia uznesenia na 31. 3. 2019 časť B bod 3 podbod 3.5 
zo dňa 25. 4. 2019 zmena termínu na 30. 5. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia predmetného uznesenia. (Uznesenie sa priebežne 
plní - 2.9) 
Pracovná skupina na magistráte pripravuje princípy riešenia vizuálneho smogu v meste, ktoré 
budú obsahovať návrhy konkrétnych akcií. 

1. Umiestňovanie reklamných stavieb na pozemkoch vo vlastníctve HMSR Bratislavy je 
aktuálne zmapované a z veľkej časti aj právne vyhodnotené. Viaceré nájomné zmluvy, 
na základe ktorých sú umiestnené reklamy v priestore mesta, nebudú obnovené. 
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Zároveň sa nebude navrhovať umiestňovanie nových reklamných stavieb na pozemky 
mesta. 

2. Magistrát analyzuje možnosti zvýšenia nájomného za pozemky, na ktorých sú 
umiestnené reklamné stavby, s cieľom vytvoriť intenzívnejšiu trhovú reguláciu, hoci 
toto riešenie je sekundárne k riešeniu v bode 2. 

3. Mesto plánuje vymáhať bezdôvodné obohatenie od osôb, ktoré umiestnili reklamné 
stavby na pozemky mesta bez súhlasu mesta, a zintenzívniť odstraňovanie týchto 
stavieb. Zároveň sa pre tieto účely začínajú pripravovať štruktúrované štatistiky 
o odstraňovaní stavieb. 

4. Mesto analyzuje možnosti zapracovania zásad umiestňovania reklamných stavieb 
do záväzných dokumentov hlavného mesta SR Bratislavy, zvlášť na úrovni územných 
plánov mesta a zón. Na to, aby bolo možné tieto zásady zapracovať, sa vyžaduje (i) 
definícia zón a prípustnej záťaže reklamou na daných zónach (vplyv reklamných 
stavieb), (ii) právna analýza zapracovania. 

5. Vyhodnotenie vplyvu reklamných stavieb umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve 
iných subjektov a možných aktivít mesta ako účastníka konania 

6. Dopracovanie kapitoly o reklamných plochách na území mesta v čase volebných 
kampaní. 

Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia materiálu 
na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 12. 9. 2019 a Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019. 
 

 
 
3.2 
Nositeľ uznesenia:             Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:                     sekcia právnych činností 
 
Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Uznesenie č. 40/2019 časť A bod 1 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby boli návrhy štatútov predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., a ostatných obchodných spoločností, v ktorých je hlavné mesto SR 

Bratislava jediným alebo majoritným akcionárom, na jeho návrh predkladané 

na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 

 

                                                                                         T: 28. 3. 2019 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.10) 
Návrh štatútov predstavenstiev obchodných spoločností Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 
a Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, boli predložené na rokovanie Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 3. 2019 a bolo k nim prijaté uznesenie 
č. 113/2019. 
Na prípravu štatútu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., malo vplyv 
preloženie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa nakoniec konalo až 15. 4. 2019. Na 
základe tej skutočnosti, že až 15. 4. 2019 bolo schválené nové znenie stanov predmetnej 
obchodnej spoločnosti a schválení nových zástupcov v predstavenstve  a dozornej rade, 
vypracovanie štatútu sa časovo posunulo. 

 
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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4. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva   
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
4.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Andrej Kovarík, poverený vedením sekcie životného prostredia  
 
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: 
Návrh na zrušenie uznesenia. 
Vyhlásiť dvojročné moratórium na ťažbu dreva na území spadajúcom do navrhovanej 
prírodnej rezervácie Pramene Vydrice je bezpredmetné, pretože Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 3. 2019 uznesením č. 76/2019 schválilo „Zonáciu 
mestských lesov“ a. územie spadajúce do navrhovanej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
je v zóne C, v ktorej sa ťažba nevykonáva. 
 

Na základe tejto skutočnosti navrhujeme časť B bod 2 uznesenia  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1212/2018 zo dňa 27. 9. 2018 zrušiť. 
 
 
 

 


