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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.     396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016 
1.2 č.   1211/2018 časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 
1.3 č.     170/2019 časť C zo dňa 30. 5. 2019 

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

 
2.1 č.    646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
2.2 č.      43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
2.3 č.      64/2011 časť A bod 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
2.4 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.5 č.  1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.6 č.    135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.7 č.    519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
2.8 č.    746/2017 zo dňa 29. 3. 2017 
2.9 č.  1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 
2.10 č.  1114/2018 časť B bod 3 zo dňa 22. 3. 2018 
2.11 č.      38/2019 časť C bod 5 zo dňa 7. 2. 2019 
2.12 č.      40/2019 časť A body 1 zo dňa 7. 2. 2019 
2.13 č.    196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
2.14 č.    204/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 

 
 
 3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
   

  3.1 č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 

 
 
 



3 
 

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

17. 12. 2016 
Predĺžené termíny: 
30. 9. 2010 
28. 2. 2011 
26. 5. 2011 
15. 12. 2011 
21. 12. 2012 
20. 12. 2013 
30. 9. 2014 
17. 12. 2016 
31. 5 2018 
31. 12. 2018 
30. 9. 2019  

31. 12. 2020 

4.2 primátor 1114/2018 
časť B bod 3 
zo dňa 22. 3. 2018 

1. 9. 2019 31. 10. 2020 

4.3 primátor 38/2019  
časť C bod 5  
zo dňa 7. 2. 2019 

30. 9. 2019 do 31. 12. 2019 

4.4 primátor 40/2019  
časť A body 1  
zo dňa 7. 2. 2019 
 

Pôvodný termín: 
28. 03. 2019 
Predĺženie 
termínu:31.5. 2019 

31. 12. 2019 

4.5 primátor 204/2019  
časť C body 1 a 2  
zo dňa 27. 6. 2019 
 
 

30. 9. 2019 31. 1. 2020 
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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 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry 
                                      Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže, 
                                      Mgr. Pavol Jablonický, riaditeľ sekcie sociálnych vecí 
                                      Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia 
 
Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 
príspevkových organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií 
Uznesenia č. 396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. každoročne pred schvaľovaním rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na nasledujúci 

rok zorganizovať verejné vypočutie riaditeľov mestských rozpočtových a príspevkových 
organizácií vo vzťahu k napĺňaniu nimi predložených koncepcií rozvoja.“ 

                        

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetné uznesenie považujeme za splnené nakoľko, verejné vypočutie riaditeľov 
mestských rozpočtových a príspevkových organizácií bolo naviazané na spracované 
koncepcie do roka  2018 v zmysle časti A predmetného uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
koncepciu rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov hlavného mesta SR 
Bratislavy na obdobie do roku 2018:  
 
Mestské lesy v Bratislave  
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 
Generálny investor Bratislavy 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  
ZOO Bratislava 
Galéria mesta Bratislavy 
Mestská knižnica v Bratislave 
Múzeum mesta Bratislavy 
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Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave  
MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
 
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 2. 10. 2019 a komisia sociálnych vecí, zdravotníctva 
a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 14. 10. 
2019 zhodne skonštatovali, že predmetné uznesenie je splnené v naviazanosti na plnenie úloh 
vyplývajúcich z koncepcií vypracovaných na obdobie rokov 2016 - 2018. 
 
 

 
1.2 
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. 1211/2018 časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. aby s okamžitou platnosťou zrušil obstarávanie a schvaľovanie zmien a doplnkov 04. 

Zároveň ho žiada, aby zahájil proces obstarávania nových zmien a doplnkov k Územnému 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 po jednotlivých súvisiacich územiach, 
v ktorých je kladne prerokovaná urbanistická štúdia prioritne na požiadavku mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy. Doteraz vykonané práce a pripravené materiály môžu 
byť použité ako podklad pre spracovanie budúcich zmien a doplnkov k Územnému plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007.  

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Práce na obstarávaní ZaD 04 boli zastavené. Hlavné mesto SR Bratislava ako orgán 
územného plánovania pracuje na ďalších zmenách a doplnkoch. 

 
 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:  Mgr. Matúš Lupták, M.A., poverený vedením sekcie financií  
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 
a hodnotiaca správa za rok 2018 
Uznesenie č. 170/2019 časť C zo dňa 30. 5. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR 
Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018. 
 
                                                                                        T: 30. 09. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR Bratislavou 
založených spoločností, ako aj zúčtovanie vzťahov obchodnej spoločnosti DPB, akciová 
spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy bolo vykonané do 30. 9. 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. Matúš Lupták, M.A., poverený vedením sekcie financií  
 

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  
Bratislavy na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  
hlavného  mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: k 30. 9. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy bola predložená na 
rokovanie Mestského zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 09. 2019 
a pravidelne mesačne sa predkladá v písomnej podobe na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy medzi informačnými materiálmi. 

 
 
 
2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Opatrenie na zlepšenie príjmov do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

 ukladá 
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riaditeľovi magistrátu 
pri predkladaní návrhov na predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať vždy 
do návrhu uznesenia povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu celú naraz do 20 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej ceny, 
uznesenie stratí platnosť. 
Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 

TK: štvrťročne 
 
 
Uznesením č. 99/2003 bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 takto: 
 
Pôvodný text: 
"do 20 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej 
ceny, uznesenie stratí platnosť. Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy." 
 
sa nahrádza novým textom: 
 
"do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Odlišný spôsob platenia kúpnej ceny musí byť vždy 
schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy súčasne s návrhom na 
predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy, alebo s iným návrhom zdôvodňujúcim zmenu 
podmienok platenia kúpnej ceny.". 
 
Zmena kontrolného termínu plnenia uznesením č. 502/2004 časť B bod 2 zo dňa 28. 10. 
2004 na TK: 1x ročne k 30. 9. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Podmienka úhrady kúpnej zmluvy do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy je vždy súčasťou 
uznesení.  Výnimky sa uvádzajú, len v odôvodnených prípadoch. 
 

 
 
2.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Mgr. Michal Radosa, 1. zástupca riaditeľa magistrátu, poverený 

vedením sekcia právnych činností 
 
Rôzne: Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských 

zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta 
             Uznesenie č. 64/2011 časť A bod 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy zmenu stanov, zmenu spoločenskej zmluvy alebo zmenu zakladateľskej 
listiny akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnostiach 
s majoritnou účasťou mesta. 

         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 
 

2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná 
doprava, a.s., prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
materiály, ktoré valné zhromaždenie schvaľuje podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka, stanov akciovej spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy 
spoločnosti s ručením obmedzeným a v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou 
majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informoval o materiáloch schválených valným 
zhromaždením. 

 
         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Národné tenisové centrum - uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 183/2019 z 30. 5. 2019 
Bratislavská organizácia pre cestovný ruch - uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 184/2019  z 30. 5. 2019 
Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy -  uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 209/2019  z 27. 6. 2019 
Bratislavská integrovaná doprava -    uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 210/2019  z 27. 6. 2019 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., -   uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 211/2019  z 27. 6. 2019 
METRO Bratislava a.s.- uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
212/2019  z 27. 6. 2019 
 

Materiál ohľadom akciovej spoločnosti Incheba, a.s., sa predkladá na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 10. 2019. 
 
 

 

2.4 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
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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 26. 9. 2019 pod písm. j). 
 

 

 
2.5 
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 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2015 časť B zo dňa 
26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu T: mesačne 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 738/2017 časť B zo 
dňa 29. 3. 2017 zmena termínu - každé 3 mesiace. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 9. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 276/2019. 
 

 

 
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 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 
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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, 
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, 
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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:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania      
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019 pod písm. i). 

 
 
 
2.8 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania     
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Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 3. 2017, ktorých výkon bol pozastavený – 
veto bolo prelomené 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

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

 

T: 31. 12. 2017 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti neprebieha obstarávanie takých zmien a doplnkov územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, v rámci ktorých by hlavné mesto SR Bratislava ako príslušný orgán 
územného plánovania pristúpilo k obstaraniu navrhovanej zmeny na uvedených pozemkoch. 
Plnenie bodu 3 predmetného uznesenia zostáva v sledovaní. 

 
 

 
2.9 
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. 
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                                                                                        T: 15. 6. 2018 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava stále trvá na tom, že nemôže prebrať záväzok alebo dlh inej obce 
(ani mestskej časti). 
Hlavné mesto SR Bratislava hľadá zákonný a rozpočtovo únosný spôsob riešenia výnimočnej 
situácie mestskej časti Bratislava-Devín v spolupráci s Ministerstvom financií SR. 
Ďalšie kroky budú prezentované v najbližších mesiacoch. 
 

 
 
2.10 
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 3 zo dňa 22. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil neodkladne realizáciu bezpečnej cyklotrasy na nábreží Dunaja, a to: 
 
3. od Mosta Slovenského národného povstania, River Parku po Most Lafranconi v zmysle 

platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
  
                                                                                        T: 1. 9. 2019 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia - 4.2) 
Hlavné mesto SR Bratislava navrhlo nový variant koridoru pre umiestnenie bezpečnej   
cyklotrasy, ktorý je momentálne analyzovaný na strane partnera. 

 
 
 
2.11 
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 5 zo dňa 7. 2. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 
5. po uskutočnení výberových konaní uvedených pod bodom 2 časti C tohto uznesenia 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie návrh 
kandidátov na obsadenie funkcií členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 30. 09. 2019, 

 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.( Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia - 4.3) 
Na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sú pravidelne 
predkladané návrhy na schválenie úspešných uchádzačov do predstavenstiev mestských 
podnikov. Na septembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy  boli schválení 2 členovia predstavenstva akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia 
odpadu, a.s., (CFO a CTO), 1 člen predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť (CFO) a 1 člen predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, (CFO). Výberové konania naďalej prebiehajú 
a plnenie predmetného uznesenia zostáva v sledovaní. 

 
 
 

2.12 
Nositeľ uznesenia:            Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             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 body 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, 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 109/2019 časť B bod 4 
podbod 4.5 zo dňa 28. 3. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 5. 219. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 168/2019 časť B bod 3 
podbod 3.2 zo dňa 30. 5. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 26. 9. 219. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia - 4.4). 
Uznesenie sa priebežne plní. Vzhľadom k tomu, že na októbrovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bude predkladaná zmena stanov obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a následne bude vypracovaný štatútu, 
ktorý bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v mesiacoch november/december 2019. Štatúty pre obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť, a akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., boli 
predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 3. 
2019 bolo k nim prijaté uznesenie č. 113/2019. 
 

 
 
2.13 
Nositeľ uznesenia:   Mgr. Rastislav Tešovič, predseda komisie finančnej stratégie a pre        

správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

Plniteľ úlohy:       Mgr. Rastislav Tešovič, predseda komisie finančnej stratégie a pre                 
správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Rôzne 
Uznesenie č. 196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

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. 
 
 
                                                                                        TK: štvrťročne, počnú od 1. 7. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sleduje 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 
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Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017. V sledovanom období neboli komisii predložené 
návrhy opatrení zo strany Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, pričom z hľadiska 
taktiky ochrany majetkových práv hlavného mesta SR Bratislavy je namieste vyčkať na 
právoplatné rozhodnutie súdu o dôvodnosti reštitučného návrhu k predmetnému pozemku. 

 
 
 
2.14 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Matúš Lupták, M.A., poverený vedením sekcie financií  
 
Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste SR Bratislave 
Uznesenie č. 204/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu o použití 

prostriedkov peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility minimálne raz ročne, pri 
prerokovaní návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na nasledujúci rok, 

2. konzultovať lokálne investičné projekty v zmysle Štatútu peňažného fondu na rozvoj 
udržateľnej mobility so starostami dotknutých mestských častí. 

 
        T: 30. 9. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia - 4.5) 
Ako samostatný účet v banke zatiaľ fond zriadený nebol z toho dôvodu, že doň zatiaľ neplynú 
žiadne finančné prostriedky a nebudú ani do konca roka 2019. Cieľom je zriadiť predmetný 
účet najneskôr k 1. januáru 2020. 
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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 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., 
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: 27. 5. 2010 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1683/2014 časť B 
bod 4 podbod 4.2 zo dňa 25. 9. 2014 bol predĺžený termínu plnenia uznesenia na 15. 12. 
2015. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 z 3. 2. 2016 
zmena textu a termínu splnenia uznesenia v znení: 
                  

 
D. žiada 

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

T: 17. 12. 2016“ 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1018/2010 zmena 
termínu na 30. 9. 2010. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1167/2010 zmena 
termínu na 28. 2. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 40/2011 zmena 
termínu na 26. 5. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 106/2011 zmena 
termínu na 15. 12. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 392/2011 zmena 
termínu na 21. 12. 2012. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 zmena 
termínu na 20. 12. 2013. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1389/2014 zmena 
termínu na 30. 9. 2014. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 zmena 
termínu na 17. 12. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/2017 zmena 
termínu na 31. 5. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1187/2018 zmena 
termínu na 31. 12. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 zmena 
termínu na 30. 9. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.1) 
Sekcia správy nehnuteľností  písomne opätovne oslovila spoločnosť Incheba, a.s., s ponukou 
na kúpu pozemkov. Do dnešného dňa nemáme vyjadrenie, či valná hromada spoločnosti 
Incheba, a.s., prerokuje návrh na kúpu pozemkov.  
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4. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 

4.1 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., 
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: 27. 5. 2010 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1683/2014 časť B 
bod 4 podbod 4.2 zo dňa 25. 9. 2014 bol predĺžený termínu plnenia uznesenia na 15. 12. 
2015. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 z 3. 2. 2016 
zmena textu a termínu splnenia uznesenia v znení: 
                  

 
„D. žiada 

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

T: 17. 12. 2016“ 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1018/2010 zmena 
termínu na 30. 9. 2010. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1167/2010 zmena 
termínu na 28. 2. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 40/2011 zmena 
termínu na 26. 5. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 106/2011 zmena 
termínu na 15. 12. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 392/2011 zmena 
termínu na 21. 12. 2012. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 zmena 
termínu na 20. 12. 2013. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1389/2014 zmena 
termínu na 30. 9. 2014. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 zmena 
termínu na 17. 12. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/2017 zmena 
termínu na 31. 5. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1187/2018 zmena 
termínu na 31. 12. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 zmena 
termínu na 30. 9. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - 3.1) 
Sekcia správy nehnuteľností  písomne opätovne oslovila spoločnosť Incheba, a.s., s ponukou 
na kúpu pozemkov. Do dnešného dňa nemáme vyjadrenie, či valná hromada spoločnosti 
Incheba, a.s., prerokuje návrh na kúpu pozemkov.  

 
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 

predmetného uznesenia na 31. 12. 2020.  
  
 
 

4.2 
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 3 zo dňa 22. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil neodkladne realizáciu bezpečnej cyklotrasy na nábreží Dunaja, a to: 
 
3. od Mosta Slovenského národného povstania, River Parku po Most Lafranconi v zmysle 

platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
  
                                                                                        T: 1. 9. 2019 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní  - 2.10.) 
Hlavné mesto SR Bratislava navrhlo nový variant koridoru pre umiestnenie bezpečnej   
cyklotrasy, ktorý je momentálne analyzovaný na strane partnera. 
 



23 
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia do 31. 10. 2020. 

 
Navrhnutý nový termín plnenia bodu 3 predmetného uznesenia je v súlade so 

schváleným termínom plnenia pre body 1 a 2 tohto uznesenia schváleného Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019 uznesením č. 252/2019 časť 

B bod 4 podbod 4.4.  

 
(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. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B 
bod 4 pdobod 4.4 zo dňa 26. 9. 2019 zmena termínu na 31. 10. 2020.) 
 
 
                                                                                         
4.3 
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 5 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 
5. po uskutočnení výberových konaní uvedených pod bodom 2 časti C tohto uznesenia 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie návrh 
kandidátov na obsadenie funkcií členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 30. 09. 2019, 

 

 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. Uznesenie sa priebežne plní -  2.11)  
Na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sú pravidelne 
predkladané návrhy na schválenie úspešných uchádzačov do predstavenstiev mestských 
podnikov. Na septembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy  boli schválení 2 členovia predstavenstva akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia 
odpadu, a.s., (CFO a CTO), 1 člen predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť (CFO) a 1 člen predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, (CFO). Výberové konania naďalej prebiehajú 
a plnenie predmetného uznesenia zostáva v sledovaní. 
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia do 31. 12. 2019. 

. 
 
 
4.4 
Nositeľ uznesenia:            Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             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 body 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, 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 109/2019 časť B bod 4 
podbod 4.5 zo dňa 28. 3. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 5. 219. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 168/2019 časť B bod 3 
podbod 3.2 zo dňa 30. 5. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 26. 9. 219. 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.12) 
Uznesenie sa priebežne plní. Vzhľadom k tomu, že na októbrovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bude predkladaná zmena stanov obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a následne bude vypracovaný štatútu, 
ktorý bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v mesiacoch november/december 2019. Štatúty pre obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť, a akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., boli 
predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 3. 
2019 bolo k nim prijaté uznesenie č. 113/2019. 
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia 31. 12. 2019. 
 

 
 
4.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Matúš Lupták, M.A., poverený vedením sekcie financií  
 
Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste SR Bratislave 
Uznesenie č. 204/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu o použití 

prostriedkov peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility minimálne raz ročne, pri 
prerokovaní návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na nasledujúci rok, 

2. konzultovať lokálne investičné projekty v zmysle Štatútu peňažného fondu na rozvoj 
udržateľnej mobility so starostami dotknutých mestských častí. 

 
        T: 30. 9. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.14) 
Ako samostatný účet v banke zatiaľ fond zriadený nebol z toho dôvodu, že doň zatiaľ neplynú 
žiadne finančné prostriedky a nebudú ani do konca roka 2019. Cieľom je zriadiť predmetný 
účet najneskôr k 1. januáru 2020. 
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia do 31. 1. 2020. 
 
 


