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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.    1211/2018 časť B bod 3 zo dňa 27. 9. 2018 
1.2 č.      178/2019 časť B zo dňa 30. 5. 2019 
1.3 č.      258/2019 časť C bod 1 zo dňa 26. 9. 2019 
 
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
2.1 č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.2 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.3 č.    135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.4 č.    746/2017 časť B bod 3 zo dňa 29.3. 2017 
2.5 č.    942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 

 
 

B. schvaľuje 
 

 
3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  

Bratislavy:    
 
 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

4.2 primátor 746/2017 
časť B bod 3 
zo dňa 29. 3. 2017 

31. 12. 2017 
Predĺžený termín: 
31. 12. 2018 
dňa 7. 2. 2019 
vykázané 
uznesenie ako 
 nesplnené bez 
 určenia nového 
 termínu plnenia 

T: polročne, 
počnúc 1. 1. 2020 



3 
 

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. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania      
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1211/2018 časť B bod 3 zo dňa 27. 9. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
3. v prípade, že sa začnú obstarávať nové zmeny a doplnky, predložil navrhovaný zoznam 

lokalít na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ešte pred 
samotným spustením procesu obstarávania zmien a doplnkov. 

 
 
         T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
V rámci riešenia problematiky zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v zmysle postupov plnenia bodu č. 1 (mestské zastupiteľstvo žiada primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy 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) tohto uznesenia bude 
riešený aj problém postavenia schvaľujúceho orgánu, jeho poradného orgánu, ako aj orgánov 
mestských časti, v procese obstarávania a spracovania zmien a doplnkov územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, t. z. celomestskej územnoplánovacej dokumentácie. Sekcia 
územného plánovania v spolupráci s kanceláriou primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
pripravila informačné stretnutie pre poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 28. 10. 2019, na ktorom informovala o postupoch pri obstarávaní 
a spracovávaní najbližších zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.   
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1.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. PhD. Marián Miškanin, mestský kontrolór hlavného mesta SR 

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

Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 178/2019 časť B zo dňa 30. 5. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných 
predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 
2015, 2016, 2017, 2018, v obchodných spoločnostiach Bratislavská vodárenská spoločnosť 
a.s., Infra Services, a. s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. 
        

T: 24. 10. 2019 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Materiál pod názvom „Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ bol predložený na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 10. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 312/2019. 
 
 

 
1.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Matúš Lupták, M.A., poverený riadením sekcie financií                             
 
Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom 
hlavného mesta za rok 2018 
Uznesenie č. 258/2019 časť C bod 1 zo dňa 26. 9. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018. 
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          T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Zúčtovanie finančných vzťahov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s., 
s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy, za rok 2018 bolo vykonané do 30.9.2019. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 

2.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 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 24. 10. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 316/2019.  
 
 
 

2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
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, 
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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 24. 10. 2019 pod písm. d). 
 
 
 

2.3 
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, 
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zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 
 

zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy 
s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
 

zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného 

obstarávania, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné obstarávanie ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania 
mimo plánu verejného obstarávania, 
 

plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web stránke hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň ich zaslať 
elektronickou formou poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
2. aby požiadal predstavenstvá spoločností Dopravný podnik Bratislava, a.s., OLO a.s., 
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby na svojich web stránkach zverejňovali 
informácie, ktorých obsahom bude:   
 

zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu vyššiu 
ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo faktúry, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 
 

zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených príslušnou obchodnou 
spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, sumu, dátum 
vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 
zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených príslušnou obchodnou 
spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo zmluvy, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu dodávky, dátum 
uzatvorenia zmluvy, 
 
zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 
 

zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy 
s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
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zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného 

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

2.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  plánovania     
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 3. 2017, ktorých výkon bol pozastavený – 
veto bolo prelomené 
 

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 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 časť B bod 
5 podbod 5.5. zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu na 31. 12. 2018. 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019 
uznesenie bolo vykázané ako nesplnené bez určenia nového termínu jeho splnenia. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu priebežného plnenia 
uznesenia - 3.1) 
V súčasnosti neprebieha obstarávanie takých zmien a doplnkov územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, v rámci ktorých by hlavné mesto ako príslušný orgán územného 
plánovania pristúpilo k obstaraniu navrhovanej zmeny na uvedených pozemkoch. 
Navrhujeme priebežný termín kontroly - polročne. 
 

 
 

2.5 
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 Generelu 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 Územneho generelu dopravy bol odovzdaný ODI na konci roka 
2017, kde boli zapracované pripomienky ODI. Spracovateľ doplnil resp. opravil všetky 
požiadavky: 
Požadovali sme revíziu dopravného modelu hlavného mesta Bratislavy, kontrolu celej 
komunikačnej siete na základe poskytnutého dopravného modelu Bratislavského 
samosprávneho kraja, v ktorom   je   komunikačná   sieť   s definovanými   linkami,  uzlami,   
odporovými  funkciami, s vyznačením dopravno-urbanistických zón (mesto 264 zón + obce 
a vstupy 38) a hlavných dopravných zón (mesto 41), 
kontrolu prideľovania konektorov, 
kontrolu jednosmerných komunikácií, 
kontrolu kapacít komunikácií na úsekoch, 
kontrolu odbočení a otočiek v križovatkách, 
vytvorenie samostatného grafického parametra, ktorý bude zobrazovať na komunikačnej sieti 
samostatné zaťaženie od cyklistickej dopravy a pešej dopravy. Celý tento proces je 
rozpracovaný. 
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3. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 

3.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  plánovania     
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Potvrdenie časti B bod 3 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 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 časť B bod 
5 podbod 5.5. zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu na 31. 12. 2018. 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019 
uznesenie bolo vykázané ako nesplnené bez určenia nového termínu jeho splnenia. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu priebežného plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne 
plní - 2.4) 
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.  
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme priebežný termín kontroly 
časti B bodu 3 predmetného uznesenia T: polročne, počnúc 1. 1. 2020. 

 


