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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.   704/2016 časť C zo dňa 8. 12. 2016 
1.2 č.   796/2017 body 1 a 2 zo dňa 27. 4. 2017 
1.3 č. 1048/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.4 č. 1114/2018 časť B bod 4 zo dňa 22. 3. 2018 
1.5 č.     38/2019 časť C bod 6 zo dňa 7. 2. 2019 
1.6 č.     40/2019 časť A bod 2 zo dňa 7. 2. 2019  
1.7 č.   108/2019 zo dňa 7. 3. 2019  
1.8 č.   198/2019 body 1 a 2 zo dňa 30. 5. 2019 
1.9 č.   251/2019 zo dňa 27. 6. 20219 

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

 
2.1 č.    186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

2.2 č.    524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
2.3 č.    240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
2.4 č.    691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
2.5 č.  1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
2.6 č.  1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010  
2.7 č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.8 č.    943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
2.9 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.10 č.  1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 
2.11 č.  1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.12 č.  1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
2.13 č.  1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
2.14 č.  1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.15 č.    135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.16 č.   692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
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2.17 č.   942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 
2.18 č. 1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
2.19 č. 1114/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 22. 3. 2018 
2.20 č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
2.21 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
2.22 č. 1212/2018 časť A body 1 a 2, časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 

 
 
 3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
   
     3.1 č.   943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017    
     3.2 č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 

 
 
 

B. schvaľuje 
 

 
4. 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 
 

4.1 primátor 186/1999 
časť B  
zo dňa 2. 12. 1999 

T: polročne  
K 30. 6 a 31. 12 

T: ročne, počnúc 
30. 6. 2019 

4.2 primátor 691/2005 
časť B 
zo dňa 26. 5. 2005 

T: polročne  
K 30. 6 a 31. 12 

T: ročne, počnúc 
30. 6. 2019 

4.3 primátor 943/2017 
časť C bod 1 
28. 9. 2017 

T: 30. 6 2018 T: 30. 6. 2020 

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

Pôvodný termín: 
15. 2. 2018 
Nový termín: 
30. 6. 2019 

T: 30. 11. 2019 

4.5 
 
 
 

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

Pôvodný termín: 
T: bod 1  
     15. 9. 2018 
     bod 2 
     17. 11. 2018 
Nové termíny: 
28. 3. 2019 
26. 9. 2019 
 

T: 31. 10. 2021 
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4.6 primátor 1174/2018 
bod 2 
zo dňa 22. 6. 2018 

Pôvodný termín: 
T: 27. 9. 2018 
Nový termín: 
30. 6. 2019 
 

T: 31. 3. 2020 

4.7 primátor 1212/2018 
časť A bod 1, 2, 
časť B bod 1  
zo dňa 27. 9. 2018 

Pôvodný termín: 
T:časť A body 1a 2 
december 2018  
časť B bod 1 
december 2018 
Nový termín: 
30. 5. 2019 

T: štvrťročne 
 počnúc 1. 10. 2019 

 
 
5. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
     
    5.1 č.   172/2015 zo dňa 11. 6. 2015  
    5.2 č.   859/2017 časť B bod 2 zo dňa 25. 5. 2017 
    5.3 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 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 
                                     
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     
 
 
Dňa 30. 3. 2018 nebolo prijaté uznesenie k plneniu uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, čiže nebol schválený nový termín plnenia uznesenia 31. 12. 
2017.  
Dňa 9. 11. 2018 nebolo prijaté uznesenie k plneniu uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, čiže nebol schválený nový termín plnenia uznesenia 31. 
3.2018. 
Uznesením č. 1156/2018 časť B bod 4 podbod 4.2. zo dňa 26. 4. 2018 bol určený nový termín 
splnenie uznesenia  na 31. 12. 2018. 
Uznesením č. 32/2019 časť B bod 6 podbod 6.9. zo dňa 7. 2. 2019 bol určený nový termín 
splnenie uznesenia  na 30. 6. 2019. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 6. 2019 bol 
predložený materiál, ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 240/2019. 
 
 
 

1.2 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:         RNDr. Mgr. Viera Sláviková, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
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Rekonštrukcia Karloveskej radiály 
Uznesenie č. 796/2017 body 1 a 2 zo dňa 27. 4. 2017  
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

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 je splnené. 
Zmluva s víťazným uchádzačom bola podpísaná 5. 6. 2019. Zhotoviteľ aktualizoval svoj plán 
organizácie dopravy a výstavby, ktorý sa predstavil starostom mestských častí hlavného mesta 
SR Bratislavy na informačnom stretnutí dňa 3. 6. 2019. 
Verejná prezentácia projektu bola dňa 12. 6. 2019 v mestskej časti Bratislava-Karlovej Ves. 
 
 
 

1.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1048/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

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 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Súčasný dodávatelia AII a FCC umožnili prístup k online monitoringu pohybu vozidiel. 
Vozidlá sú identifikovane poznávacou značkou. Je zabezpečená aj archivácia, trasa 
konkrétneho vozidla sa dá aj historicky vyhľadať. 
 
 
 

1.4 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
 
 
Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja 
Uznesenie č. 1114/2018 časť B bod 4 zo dňa 22. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
4. zverejniť zadanie pre výber dodávateľa pre urbanistickú štúdiu Bratislavské nábrežie, 
dopravno-urbanistické riešenie, spracované oddelením dopravy Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy v roku 2016. 
 

T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Pôvodné zadanie urbanistickej štúdie Bratislavské nábrežie z roku 2015 je k dispozícií na 
https://magistratbamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/peter_netri_bratislava_sk/Ei48EuPMdCh
ImYSqIU_TdmoBtwDTi5ovlKfe6dVA9imFuA?e=tSJMOf 

 
 
 
1.5 
Nositeľ uznesenia:          Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Mgr. Ján Mazúr, PhD., zástupca riaditeľa magistrátu 
  
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 6 zo dňa 7. 2. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 
6. predloženie zoznamu a harmonogramu výberových konaní na pozície riaditeľov mestských 

príspevkových a rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 30. 6. 

2019, 

 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Organizácia Pozícia Dátum výberového konania 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
člen predstavenstva CFO   4. 9. 2019 
člen predstavenstva CTO 13. 9. 2019 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 
člen predstavenstva CFO   4. 9. 2019 
člen predstavenstva CTO 27. 9. 2019 
člen predstavenstva CSO  11.10.2019 

Dopravný podnik Bratislava a.s. 
člen predstavenstva CFO 5.9.2019 
člen predstavenstva CTO 30.9.2019 
člen predstavenstva CIO 15.10.2019 

Metropolitný inštitút Bratislavy riaditeľ 25.9.2019 
Marianum riaditeľ bude určené 
GIB riaditeľ bude určené 
 

 

 

 
1.6 
Nositeľ uznesenia:            Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:   JUDr. Veronika Ľahká, referát výkonu majetkových práv mesta     
 
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 2 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 2. ak v spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., bude zriadený Výbor zástupcov 

akcionárov, aby hlavné mesto SR Bratislavu zastupovala fyzická osoba, ktorú na návrh 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy schváli Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

T: bez termínu  
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 30. 5. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 185/2019. 

 
 
 
1.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Andrej Kovarík, poverený vedením sekcie životného prostredia  
 
Rôzne 
Uznesenie č. 108/2019 zo dňa 7. 3. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 aby zabezpečil spracovanie materiálu "Zóny bez pesticídov" na prerokovanie v príslušnej 
komisii Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a následne na prerokovanie v 
Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. Materiál by mal obsahovať 
vytypované zóny hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa natrvalo upustí od používania 
chemických postrekov (pesticídov) a umelých hnojív s výnimkou používania prostriedkov na 
hubenie škodlivých hlodavcov (rodenticídov); návrh značenia týchto zón; a variantné riešenie 
alternatívnej údržby „Zóny bez pesticídov“. 
 
                                                                                        T: 31. 5. 2019 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 27. 6. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 238/2019. 

 
 
 
1.8 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Juraj Káčer, námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 198/2019 body 1 a 2 zo dňa 30. 5. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby rokoval o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv s HC SLOVAN Bratislava a.s., ak 

do 30. 6. 2019 nedôjde k splateniu všetkých dlhov voči hlavnému mestu SR Bratislave, 
2. aby rokoval s HC SLOVAN Bratislava - mládež o splatení dlhu vo výške 135 916,31 Eur 

do 31. 8. 2019 a zároveň aby HC SLOVAN Bratislava - mládež realizovalo platby za 
prenájom ľadových plôch vopred. 

 
T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Dňa 27. 6. 2019 HC SLOVAN Bratislava a. s., uhradil celý dlh v sume 1 196 308,40 Eur.         
HC SLOVAN Bratislava - mládež dlh neuhradil. Dňa 3. 9. 2019 požiadal o predĺženie 
splatnosti dlhu do 31. 12. 2019. Od začiatku sezóny 2019/2020 - od mesiaca júla 2019 HC 
SLOVAN Bratislava - mládež platí nájomné zálohovo vopred. 
 
 
 

1.9 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 251/2019 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo 

                                                                žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby návrh zmluvy na zámenu pozemkov v uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 230/2019 zo dňa 27. 06. 2019 poslal na vedomie starostovi mestskej časti 
Bratislava-Petržalka ešte pred jej podpísaním primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                         T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené  
Návrh zmluvy bol zaslaný doporučeným listom na mestskú časť Bratislava-Petržalka, ktorá si 
ho  podľa vrátenej doručenky prevzala dňa 14. 8. 2019.  
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 

 
2.1 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná  
                                    kontrola UMK 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Uznesenie č. 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. (Návrh na zmenu kontrolného termínu - 4.1) 
V súvislosti s plnením predmetného uznesenia sú na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019 predkladané nasledovné informačné materiály 
s informáciou o plnení prijatých opatrení: 

 
1. Kontrola výdavkov súvisiacich so zvolaním a realizáciou Mestských  zastupiteľstiev 

hlavného mesta SR Bratislavy 
 
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 7/2015 zameranou na preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej 
akadémie (v súčasnosti premenovaná na FC Petržalka akadémia) vo vzťahu 
k objektu bývalej základnej školy na ulici M.C. Sklodowskej.  

 
3. Náhodné, čiže vopred neohlásené, kontroly zimnej údržby a v rovnakom režime 

pokračovanie aj v kontrole letnej údržby.  
 
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou  
č. 5/2017 a kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu hlavného mesta SR za rok 2017 
a 2018.  
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5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 19/2016 a kontrola uplatňovania zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 
obstaranie náhradných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z.   

 
6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 8/2017 a kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
v programe č. 1 Mobilita a verejná doprava, v podprograme č. 1.2. Organizácia 
dopravy v oblasti cestnej pešej infraštruktúry a organizácie dopravy.  

 
 

 
2.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Andrej Kovarík, poverený vedením sekcie životného prostredia  
 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 
vyhliadkach do budúcnosti 
Uznesenie č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa 

realizuje separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého 
materiálu. 

 
T:   trvale, 1x ročne 

                                                                                                          TK: k 30. 6.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 7. 2019  a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 237/2019. 
 

 
 

2.3 
Nositeľ uznesenia      Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2004 
Uznesenie č. 240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2.  Vykonať všetky opatrenia potrebné na získanie finančných zdrojov, najmä zo štátnych 

programov podpory rozvoja bývania na výstavbu bytov, obnovu a rozvoj infraštruktúry. 
 

T: trvalý 
 TK: 30. 6. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pripravuje sa strategický materiál  rozvoja nájomného bývania, ktorý bude zohľadňovať 
možnosti financovania prostredníctvom štátnych podporných programov.  
 

 
 
2.4 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

                        
                       T: trvalý 

          TK: 30. 6. a 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu kontrolného termínu - 4.2) 
V súvislosti s plnením predmetného uznesenia sú na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019 predkladané nasledovné informačné materiály 
s informáciou o plnení prijatých opatrení: 

 
1. Domov jesene života, Hanulova 7/a 
 
2. Mestský ústav ochrany pamiatok, 
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3. MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 
4. Domov seniorov Lamač, Na barine 5, Bratislava 
     
5. Zariadenia sociálnych služieb:  
 
    Domov seniorov Archa - Rozvodná 25, Bratislava 
    Dom tretieho veku - Polereckého 2, Bratislava         
 
6. Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava    
 

 
 
2.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Mgr. Viera Sláviková, vedúca oddelenia stratégie a projektov  
                                    
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. 

 
T: 1x ročne k 15. 9. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnej dobe sa materiál Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 finalizuje a bude predložený na rokovanie 
príslušným komisiám Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Následne bude 
predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 10. 10. 2019 a na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 10. 2019.  

 
 

 
2.6 
Nositelia uznesenia:   riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
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Spracovateľka:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností                                    
 
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

          T: trvale 
                              TK: 1x ročne - 30. 6. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 26. 7. 2019 pod písmenom f). 
 

 
 

2.7 
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. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného  mesta SR Bratislavy č. 1134/2019 zo dňa 25. 
4. 2019 zmena TK: vždy k 31. 10. a k 30.4. 
 
. 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 7. 2019  a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 244/2019. 
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2.8 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:        Mgr Vladimír Dolinay, člen dozornej rady 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“ 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 26. 9. 2019. 
 
 

 
2.9 
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 
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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 26. 7. 2019 pod písm. c). 
 

 

 
2.10 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ 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 
 
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: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti ešte neprebiehajú práce na zadaní (predtým územno-hospodárske zásady) 
nového územného plánu, ktoré budú musieť reflektovať výsledky rokovaní, zabezpečovaných 
oddelením energetického manažmentu.  
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2.11 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          RNDr. Mgr. Viera Sláviková, vedúca 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 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 7. 2019  a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 235/2019. 
 

 

 
2.12 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Mgr. Zuzana Ivašková, poverená vedením oddelenia  kultúry 
  
Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej 
organizácií cestovného ruchu na roky 2014 - 2016 
Uznesenie č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Výročnú správu 

o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 
                                                                                                             

 T: každoročne - 30. 06. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 7. 2019  a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 236/2019. 



19 
 

2.13 
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. 3. 2015 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 7. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 239/2019. 
 

 
 
2.14 
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 
 
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 MsZ 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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania 
podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) je vo fáze prerokovania Urbanistickej štúdie - 
„Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - variantný koncept riešenia a vo fáze 
spracovávania pripomienok k variantnému konceptu urbanistickej štúdie. 
  
V rámci participatívneho procesu sa 24. 6. 2019 z iniciatívy ÚHA uskutočnila odborná 
prezentácia a diskusia ku Koncepcii pešieho pohybu Petržalka - Dvory (v gescii mestskej časti 
Bratislava-Petržalka), ktorej riešené územie je v priamom kontakte s Centrálnou rozvojovou 
osou. Prezentácie sa zúčastnili autori a zástupcovia mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
 
Projekt električkovej trate (Nosný systém MHD, 2 časť, Bosákova ulica - Janíkov dvor) sa 
dostal do fázy spracovania dokumentácie na stavebné povolenie, ktorý je vzhľadom na časový 
harmonogram prioritou hlavného mesta SR Bratislava a ako taký bude plne akceptovaný 
a zapracovaný do riešenia Urbanistickej štúdie Petržalskej rozvojovej osi. Intenzívne a na 
pravidelnej báze prebiehajú stretnutia k optimalizácii návrhu nosného systému MHD. 
 
Do dňa 26. 6. 2019 vrátane prebehlo viacero intenzívnych stretnutí s jednotlivým petičnými 
výbormi, na ktorých sa petície dôkladne prediskutovali a dohodli sa obojstranne akceptované 
rámcové riešenia: 

- Petícia proti výstavbe parkovacieho domu na Mlynarovičovej ulici a prístupovej cesty 
z Bosákovej a Mlynarovičovej 

- Petícia proti predloženému konceptu urbanistickej štúdie "Riešenie centrálnej 
rozvojovej osi Petržalka" 

- Petícia proti konceptu urbanistickej štúdie "Riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalka" 

- Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie - riešenie zóny Petržalka - stred, Námestie 
Jána Pavla II. 

- Petícia proti návrhu urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky” 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prerokovalo dňa 27. 6. 2018 Petíciu 
proti konceptu Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka a Petíciu za 
vypracovanie urbanistickej štúdie - Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II. 

 
Predmetné petície boli zaslané hlavnému mestu SR Bratislave v rámci stanovenej lehoty 
pripomienkovania Urbanistickej štúdie - Centrálna rozvojová os Petržalka a boli v zmysle 
uznesenia č. 220/2019 a č. 221/2019 zo dňa 27. 6. 2019 zaradené do súboru doručených 
pripomienok. Po spracovaní celého materiálu, budú o výsledku jej vyhodnotenia zástupcovia 
petície a verejnosť informovaní. 

 
Ďalší postup:   
Urbanistická štúdia je vo fáze spracovávania pripomienok vrátane petícií, ktoré boli podané 
v rámci pripomienkového konania. Podľa výsledkov prerokovania variantného konceptu 
spracuje orgán územného plánovania súborné stanovisko. V súčasnosti Útvar hlavného 
architekta navrhuje v rámci procesu participácie formát dorokovaní s účastníkmi 
prerokovania, vzhľadom na potrebu zapracovať ďalšie dokumenty (projekt električkovej trate) 
sa prezentácia výsledného návrhu Urbanistickej štúdie Petržalka časovo posúva. 
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2.15 
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, 
 
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 
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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, 
zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného 

obstarávania obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné obstarávanie ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania 
mimo plánu verejného obstarávania, 
plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 
 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň 
ich zaslať elektronickou formou poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Organizačné oddelenie vždy k  20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na akých linkoch sú zverejňované 
skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného uznesenia. 
 

 
 
2.16 
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. 04.2017 
 
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 dň 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. 
So zástupcami spoločnosti a právnickou kanceláriou prebiehajú ďalšie rokovania. 
V najbližších týždňoch sa uskutoční rokovanie so zástupcami mestskej časti Bratislava- 
Ružinov, konateľom spoločnosti ZELENKA a.s., a právnickou kanceláriou o návrhu ďalšieho 
postupu.  
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2.17 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy 
 
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. 
Opravený dopravný model Územného generelu dopravy bol odovzdaný oddeleniu 
dopravného inžinierstva sekcie dopravy na konci roka 2017, kde boli zapracované 
pripomienky oddeleniu dopravného inžinierstva . Spracovateľ doplnil resp. opravil všetky 
požiadavky: 
Požadovali sme revíziu dopravného modelu hlavného mesta SR Bratislavy, kontrolu celej 
komunikačnej siete na základe poskytnutého dopravného modelu Bratislavského 
samosprávneho kraja, v ktorom   je   komunikačná   sieť   s definovanými   linkami,  uzlami, 
odporovými  funkciami, s vyznačením dopravno-urbanistických zón (mesto 264 zón + obce 
a vstupy 38) a hlavných dopravných zón (mesto 41), 
kontrolu prideľovania konektorov, 
kontrolu jednosmerných komunikácií, 
kontrolu kapacít komunikácií na úsekoch, 
kontrolu odbočení a otočiek v križovatkách, 
vytvorenie samostatného grafického parametra, ktorý bude zobrazovať na komunikačnej sieti 
samostatné zaťaženie od cyklistickej dopravy a pešej dopravy. Celý tento proces je 
rozpracovaný. 
 
 

 
2.18 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Ing. Michal Radosa, 1. zástupca riaditeľa magistrátu, poverený 

vedením 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 
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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. 02. 2018 
 
Uznesením č. 1064/2018 zo dňa 22. 2. 2018 bol určený nový termín splnenie uznesenia  na 
30. 6. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného bodu uznesenia 
bod 4. podbod 4.4) 
Predmetná organizácia Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., sa rušiť nebude, ale 
sa spracúva materiál týkajúci sa odvolania a vymenovania nového riaditeľa Spoločnosti pre 
rozvoj bývania v Bratislave, n. o., ktorého spracovanie si vyžiada určitý väčší časový priestor.   

 
 

 
2.19 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
 
 
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: 
 
1. od Šafárikovho námestia po Prírodovedné múzeum SNM zmenou dopravného značenia. 
  
                                                                                        T: 15. 9. 2018 
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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 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
pdobod 6.18 zo dňa 28. 2. 2019 zmena termínu na 28. 3. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 109/2019 časť B bod 4 
pdobod 4.3 zo dňa 28. 3. 2019 zmena termínu na 26. 9. 2019. 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného bodu uznesenia 
bod 4. podbod 4.5) 
Na úlohe sa intenzívne pracuje. Vybudovanie/vyznačenie cyklotrasy súvisí aj s inými 
dopravnými projektami, ktoré hlavné mesto SR Bratislava preveruje (rekonštrukcia 
električkovej trate na nábreží, analýza vedenia električkovej trate nábrežie – Pribinova) 
a komplexnou reorganizáciou dopravy na nábreží.  

 

 
 

2.20 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ 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 
                                                                                      
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Priebežne sa pracuje na urýchlení prác súvisiacich s prípravou nového územného plánu mesta. 

 
 
 
2.21 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  plánovania      
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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. 9. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.20 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2019. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu splnenia bodu 2 - bod 4 podbod 
4.6) 
Zmenil sa prístupu k tvorbe územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, čo si vyžaduje 
väčší časový priestor a organizačné opatrenia.  
 

 
 
2.22 
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 A body 1 a 2, časť B bod 1 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. 
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                                  T: december 2018 
 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. po výzve okresného úradu v sídle kraja - Bratislava, vydať súhlasné stanovisko 

k navrhovanému projektu prírodnej rezervácie Pramene Vydrice a aktívne spolupracovať 
 okresným úradom v sídle kraja - Bratislava na vyhlásení rezervácie. 

 
                              T: február 2019 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného uznesenia bod 4 
podbod 4.7) 
Meškanie plnenia predmetného uznesenia bolo vyvolané absenciou odpovedí na žiadosť 
o poskytnutie cenovej ponuky na vypracovanie programu starostlivosti o Pramene Vydrice, 
v priebehu septembra 2019 budú oprávnené subjekty oslovené opakovane. 
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3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
 

3.1 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Barbora Pavligová, poverená vedením oddelenia stavebných 

činností      
 
Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych 
terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie 
majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás 
Uznesenie č. 943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

nedokončených stavieb,                                                     
                                                                                                                    T: do 30. 6. 2018 

 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené, (Návrh na zmenu kontrolného termínu - bod 4 podbod 4.3) 
GIB neeviduje v účtovnej evidencii nedokončených stavieb stavby terás, ktoré by boli toho 
času neskolaudované. 
V účtovnej evidencii sú informácie globálne, na jednotlivé sídlištné súbory – objekty domov, 
občianskej vybavenosti, komunikácie a i, ktorých súčasťou boli aj terasy - nedá sa to oddeliť. 
Bez spracovanie pasportovej dokumentácie a ďalších s tým súvisiacich dokumentov nie je 
možné stavby skolaudovať, a vzhľadom na ich stav opotrebenia je vo väčšine prípadov nutné 
ich najskôr zrekonštruovať a potom skolaudovať. 
V mnohých prípadoch sú na terasách umiestnené „jednoduché stavby“  - reštaurácii a iných 
prevádzok, ktoré aj bránia akýmkoľvek opravám. Riešenie predmetná problematiky si vyžaduje 
dostatočný časový priestor a riešenie mnohých majetkovo-právnych vzťahov. 
 

 

 
3.2 
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 
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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. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 168/2019 zo dňa 30. 5. 
2019 bol schválený nový termín splnenia uznesenia na 26. 9. 2019 v časti B bod 3 podbod 3.1 
predmetného uznesenia.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené, nakoľko nebol dodržaný termín jeho predloženia na rokovanie 
Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 12. 9. 2019 a následne na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019.  
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4. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 

4.1 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná  
                                    kontrola UMK 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Uznesenie č. 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: 
Návrh na zmenu kontrolného termínu. (Uznesenie sa priebežne plní -  bod 2 podbod 2.1) 
V súvislosti s plnením predmetného uznesenia sú na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019 predkladané informačné materiály 
s informáciou o plnení prijatých opatrení.  

 
Z dôvodu racionalizačných opatrení navrhujme periodicitu predkladania týchto 

informačných materiálov raz ročne počnúc 30. 6. 2019.         
 
 

 
4.2 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

                        
                       T: trvalý 

          TK: 30. 6. a 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu kontrolného termínu plnenia. (Uznesenie sa priebežne plní - bod 2 podbod 
2.4) 
V súvislosti s plnením predmetného uznesenia sa na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019 predkladajú informačné materiály 
s informáciou o plnení prijatých opatrení  

 
Z dôvodu racionalizačných opatrení navrhujme periodicitu predkladania týchto 

informačných materiálov raz ročne počnúc 30. 6. 2019.         

 
 
 
4.3 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Barbora Pavligová, poverená vedením oddelenia stavebných 

činností      
 
Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych 
terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie 
majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás 
Uznesenie č. 943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

nedokončených stavieb,                                                     
                                                                                                                    T: do 30. 6. 2018 

 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu kontrolného termínu plnenia. (Uznesenie je nesplnené - bod 3 podbod 3. 1) 
GIB neeviduje v účtovnej evidencii nedokončených stavieb stavby terás, ktoré by boli toho 
času neskolaudované. 
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V účtovnej evidencii sú informácie globálne, na jednotlivé sídlištné súbory – objekty domov, 
občianskej vybavenosti, komunikácie a i, ktorých súčasťou boli aj terasy - nedá sa to oddeliť. 
Bez spracovanie pasportovej dokumentácie a ďalších s tým súvisiacich dokumentov nie je 
možné stavby skolaudovať, a vzhľadom na ich stav opotrebenia je vo väčšine prípadov nutné 
ich najskôr zrekonštruovať a potom skolaudovať. 
V mnohých prípadoch sú na terasách umiestnené „jednoduché stavby“  - reštaurácii a iných 
prevádzok, ktoré aj bránia akýmkoľvek opravám. Riešenie predmetná problematiky si vyžaduje 
dostatočný časový priestor a riešenie mnohých majetkovo-právnych vzťahov. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme nový termín splnenia predmetného 
uznesenia na 30. 6. 2020. 

 
 

 
4.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Ing. Michal Radosa, 1. zástupca riaditeľa magistrátu, poverený 

vedením 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. 02. 2018 
 
Uznesením č. 1064/2018 zo dňa 22. 2. 2018 bol určený nový termín splnenie uznesenia  na 
30. 6. 2019. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného bodu uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní 
bod 2. podbod 2.18) 
Predmetná organizácia Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., sa rušiť nebude, ale 
sa spracúva materiál týkajúci sa odvolania a vymenovania nového riaditeľa Spoločnosti pre 
rozvoj bývania v Bratislave, n. o., ktorého spracovanie si vyžiada určitú väčší časový priestor.  
.  

Na základe týchto skutočností navrhujeme nový termín splnenia predmetného 
uznesenia do 30. 11. 2019. 
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4.5 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
 
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: 
 
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 
 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
pdobod 6.18 zo dňa 28. 2. 2019 zmena termínu na 28. 3. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 109/2019 časť B bod 4 
pdobod 4.3 zo dňa 28. 3. 2019 zmena termínu na 26. 9. 2019. 

 
                                                                                          

Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného bodu uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní 
bod 2.19)  
Na úlohe sa intenzívne pracuje. Vybudovanie/vyznačenie cyklotrasy súvisí aj s inými 
dopravnými projektami, ktoré hlavné mesto SR Bratislava preveruje (rekonštrukcia 
električkovej trate na nábreží, analýza vedenia električkovej trate nábrežie – Pribinova) 
a komplexnou reorganizáciou dopravy na nábreží.  

 
 Na základe týchto skutočností navrhujeme nový termín splnenia predmetného 
uznesenia 31. 10. 2021. 

 
 

 
4.6 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  plánovania      
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
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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 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.20 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2019. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia bodu 2 predmetného uznesenia. (Uznesenie sa 
priebežne plní - 2.21) 
Zmenil sa prístupu k tvorbe územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, čo si vyžaduje 
väčší časový priestor a organizačné opatrenia, a preto z tohto dôvodu navrhujeme predĺženie 
termínu splnenia predmetného uznesenia na 31. 3. 2020. 

 
 
 
4.7 
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 A body 1 a 2, časť B bod 1 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. 
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                                  T: december 2018 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. po výzve okresného úradu v sídle kraja - Bratislava, vydať súhlasné stanovisko 

k navrhovanému projektu prírodnej rezervácie Pramene Vydrice a aktívne spolupracovať 
 okresným úradom v sídle kraja - Bratislava na vyhlásení rezervácie. 

 
                              T: február 2019 
 
Uznesením č. 32/2019 časť B bod 6 podbod 6.20 zo dňa 7. 2. 2019 bol určený nový termín 
splnenie uznesenia  na 30. 5. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného bodu uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní 
- bod 2 podbod 2.22) 
Meškanie bolo vyvolané absenciou odpovedí na žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky na 
vypracovanie programu starostlivosti o Pramene Vydrice, v priebehu septembra budú 
oprávnené subjekty oslovené opakovane. 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme štvrťročnú periodicitu 
sledovania plnenia predmetného uznesenia počnúc 1. 10. 2019. 
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5. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva   
hlavného mesta SR Bratislavy  

 
 
 

5.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                    
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 MsZ 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: 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia. 
 
Dňa 27. 6. 2019 bolo Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy prijaté 
uznesenie č. 196/2019 v znení: 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

ukladá 
 
komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby sledovala záležitosť týkajúcu sa pozemku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol 
predaný v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 600/1997 zo dňa 25. 09. 1997, osobitne po zrušení tohto uznesenia ako nezákonného 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 
2017, a aby sa vyjadrovala k návrhom opatrení vedenia hlavného mesta SR Bratislavy v tejto 
záležitosti, ak to bude považovať za potrebné, s prihliadnutím na jej súčasný stav a ďalší 
vývoj súdnych a iných konaní pred príslušnými orgánmi. 
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TK: štvrťročne, počnúc od 01. 07. 2019 
 

Na základe tejto skutočnosti komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s  majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy preberá garanta 
v predmetnej veci a z tohto dôvodu navrhujeme vyššie uvedené uznesenie zrušiť. 
 
 
 

5.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora 
 
Petícia obyvateľov proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy 
v Dúbravke plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov na mestských 
pozemkoch a za vybudovanie nového parku v lokalite Pri kríži, v MČ Bratislava - 
Dúbravka 
Uznesenie č. 859/2017 časť B bod 2 zo dňa 25. 5. 2017 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby prostriedky, ktoré sú v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 vyčlenené 

na realizáciu Parku v lokalite Pri kríži, boli na tento účel viazané do jeho úplného 
vybudovania a najneskôr  do konca roka 2018 na tento účel preinvestované, 

 
                                                                                                           T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia v časti B bod 2. 
Na pravidelnej porade primátora dňa 14. 5. 2019 bolo schválené ukončenie investičného 
zámeru výstavby bytového domu s náhradnými nájomnými bytmi v lokalite Pri Kríži v k. ú. 
Dúbravka a odsúhlasený postup potrebný k ukončeniu investičného zámeru. V zmysle záveru 
materiálu bolo odsúhlasené dočasné zrušenie staveniska a dočasná úprava pozemku takým 
spôsobom aby mohol byť užívaný podobne ako to bolo pred zriadením staveniska. Zmluvy 
o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov medzi Ministerstvom dopravy 
a výstavby SR a hlavným mestom SR Bratislavou vyústili k vráteniu doposiaľ poskytnutej 
dotácie. Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 
26. 1. 2017, ktorým Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schválilo zverenie 
pozemkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
JUDr. Ivo Nesrovnal nepodpísal a zároveň bol požiadaný Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavou, aby zákonnú povinnosť zabezpečiť náhradných nájomných bytov 
nerealizoval formou výstavby.  
 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predmetné uznesenie 
v časti B bod 2 zrušiť. 
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5.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Matúš Lupták, M.A., poverený riadením sekcie financií                             
 
Návrh na riešenie oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom 
ukončenia režimu nútenej správy 
Uznesenie č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 
 
Prelomené veto - 15. 3. 2018 uznesením č. 1098/2018 zo dňa 15. 3. 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: 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia časť B. 

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.  

 
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme predmetné uznesenie v časti B zrušiť. 

 


