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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.    856/2017 časť B bod 4 zo dňa 25. 5. 2017 
1.2 č.  1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
1.3 č.    38/2019 časť C bod 5 zo dňa 7. 2. 2019 
1.4 č.    38/2019 časť C bod 7 zo dňa 7. 2. 2019 
1.5 č.    40/2019 časť A body 1 zo dňa 7. 2. 2019 
1.6 č.    72/2019 časť B zo dňa 7. 2. 2019 
1.7 č.  203/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 
1.8 č.  258/2019 časť C bod 2 podbody 2.1.a 2.2. zo dňa 26. 9. 2019 
1.9 č.  315/2019 časť B zo dňa 24. 10. 2019 
1.10 č.  351/2019 časť C bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 
 
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
2.1 č.    306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 zo 

dňa 5. 2. 2015 
2.2 č.    357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
2.3 č.    186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
2.4     260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B zo  

dňa 1. 3. 2007 
2.5 č.    283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
2.6 č.    691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
2.7 č.  1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
2.8 č.  1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
2.9 č.    941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
2.10 č.  1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
2.11 č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.12 č.    402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
2.13 č.    467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
2.14 č.    639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
2.15 č.    673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
2.16 č.    673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
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2.17 č.   943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
2.18 č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
2.19 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.20 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.21 č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
2.22 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 201 
2.23 č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.24 č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 
2.25 č. 1798/2014 časť C bod 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014 
2.26 č.   135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.27 č.   692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
2.28 č.   789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 

2.29 č.   942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 
2.30 č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 
2.31 č. 1212/2018 časť A body 1, 2 a časť B zo dňa 27. 9. 2018 
2.32 č.   198/2019 zo dňa 30. 5. 2019 

 
 

3. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pri ktorých 
neboli určené termíny plnenia: 

 
3.1 č.   619/2016 zo dňa 29. 9. 2016 
3.2 č.   692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 
3.3 č.   772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
3.4 č.   800/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
3.5 č.   856/2017 časť B body 3 zo dňa 25. 5. 2017 
3.6 č.   869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 
3.7 č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
3.8 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 
3.9 č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
3.10 č. 1128/2018 časť D bod 1 zo dňa 25. 4. 2018 
3.11 č.     34/2019 časť C bod 1 podbod 1.2.zo dňa 7. 2. 2019 
3.12 č.   150/2019 časť B zo dňa 25. 4. 2019 
3.13 č.   220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 
3.14 č.   221/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019  

3.15 č.   370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
 

 
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 riaditeľ magistrátu 283/2000 
časť D bod 1 

T: trvale 
TK: 1 x ročne 

TK: každoročne, 
        vždy k 31. 1.  
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zo dňa 11. 5. 2000  k 31. 12.  

4.2 riaditeľ magistrátu 673/2012 
časť C bod 4 
vždy k 31. 3.  

T: vždy k 31. 12. TK: každoročne  
        vždy k 31. 3. 

4.3 primátor 198/2019 bod 2 
zo dňa 30. 5. 2019 

31. 8. 2019 
predĺžený termín 
plnenia: 
31. 12. 2019 

30. 6. 2020 

 
 
 
 

C. zrušuje 
 
5. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy:  
 
    5.1      č. 998/2017 časť H zo dňa 20. 11. 2017 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 

1.1 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Mgr. Viera Sláviková, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 856/2017 časť B bod 4 zo dňa 25. 5. 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. o urýchlené pokračovanie v projekte „Trolejbusová trať Patrónka – Karlova Ves“ bez 

realizácie bočnej trate do lokality Staré grunty. 
 
                                                                                                  T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Spracovateľ CBA (cost-benefit analyzis) zapracoval všetky pripomienky Ministerstva 
dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle platnej metodiky, a tak bola finálna 
verzia štúdie realizovateľnosti v júni 2018 odovzdaná na hlavné mesto SR Bratislavu, MDV 
SR a JASPERS. Hlavné mesto SR Bratislava 11. 10. 2018 podalo na riadiaci orgán pre 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „RO OPII“) „Zámer národného 
projektu“, aby sa projekt mohol zaradiť do zoznamu národných projektov OPII. V mesiaci 
september 2019 bol aktualizovaný Zámer národného projektu. Na zasadnutie Riadiaceho 
výboru v septembri 2019 nebol zaradený „Zámer národného projektu“ do programu. Hlavné 
mesto SR Bratislava zaslalo list primátora hlavného mesta SR Bratislavy na RO OPII 
s požiadavkou o vysvetlenie tejto situácie. Na Monitorovacom výbore v dňoch 25. -26. 11. 
2019 v Žiline bola opätovne vznesená požiadavka na vysvetlenie postupu RO OPII. Následne 
dňa 13. 12. 2019 bol na Riadiacom výbore OPII schválený „Zámer národného projektu“. 
V januári 2020 budú predložené všetky podklady na kontrolu na RO OPII. Vyhlásenie 
verejného obstarávania na projektanta sa očakáva v 2Q 2020. 
 
 

 
1.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Michal Šorl, 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. 2. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 zo dňa 22. 
2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 
podbod 4.3  zo dňa 26. 9. 2019 zmena termínu plnenia uznesenia na 30. 11. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o,. ostáva zachovaná. Materiál týkajúci sa 
vymenovania riaditeľa Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., bol predložený na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 12. 12. 2019 a bolo 
k nemu prijaté uznesenie č. 356/2019. Novozvolený riaditeľ pán Mgr. Ing. Michal Radosa 
v najbližších mesiacoch predloží na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy materiál, týkajúci sa ďalšieho fungovania a smerovania Spoločnosti pre rozvoj 
bývania v Bratislave, n. o. 
. 
 
 

1.3 
Nositeľ uznesenia:          Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           referát  výkonu majetkových práv mesta 
 
Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 38/2019 časť C bod 5 zo dňa 7. 2. 2019 
 
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 
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kandidátov na obsadenie funkcií členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 30. 09. 2019. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/2019 časť B bod 4 
podbod 4.3 z 24. 10. 2019 do 31. 12. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Zrealizované boli všetky výberové konania na štatutárnych zástupcov do obchodných 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., METRO 
Bratislava, a.s., a  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a všetky návrhy na členov 
predstavenstiev boli predložené na schválenie na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorých došlo aj k ich schváleniu prijatím uznesení. 
 
  
 

1.4 
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 7 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 
7. zverejnenie mien členov výberových komisií na obsadenie funkcií v časti C v bodoch 2, 3 

a 6 tohto uznesenia na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                                    T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V rámci každého výberového konania na konkrétnu pozíciu je na webovom sídle hlavného 
mesta SR Bratislavy zverejňovaný zoznam členov výberovej komisie.  
 
 

 
1.5 
Nositeľ uznesenia:            Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             referát  výkonu majetkových práv mesta 
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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, 

 
T: 28. 3. 2019 
 

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. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/2019 časť B bod 4 
podbod 4.4 zo dňa 24. 10. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2019. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Štatúty obchodných spoločnosti DPB, akciová spoločnosť, a Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., 
boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
28. 3. 2019 uznesením č. 113/2019. Na októbrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 10. 2019 bola schválená zmena stanov spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na základe ktorej prešla kompetencia schvaľovania 
štatútu predstavenstva z valného  zhromaždenia spoločnosti  na predstavenstvo spoločnosti. 
Na základe uvedeného sa štatút predstavenstva  nebude predkladať na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 

 

1.6 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Rastislav Šorl, poverený vedením sekcia právnych činností 
 
Návrh na schválenie Rozhodnutia č. 1/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Uznesenie č. 72/2019 časť B zo dňa 7. 2. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh dodatku štatútu s presunom tejto 
pôsobnosti na mestské časti. 
 

                                                                                                            T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 12. 12. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 353/2019. 
 
 

 

1.7 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Marek Gajdoš, náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR 

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:      JUDr. Marek Gajdoš, náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 
rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel 
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnú mestskú časť 
Uznesenie č. 203/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
náčelníkovi Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 
zvýšiť personálne kapacity Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy a poskytovať 
súčinnosť v prechodnom období podľa článku 58c ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy pri kontrole dodržiavania ustanovení všeobecne záväzného nariadenia jednotlivých 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní. 
       

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Úloha bola v hodnotenom období naďalej plnená priebežne. 
Pracovníci personálneho úseku vnútorno - organizačného odboru Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislavy vykonali 2 prijímacie konania pre uchádzačov o prácu, z ktorých boli 
prijatí: 
- 1 príslušník do priameho výkonu služby (na základe platného osvedčenia odbornej 
spôsobilosti) 
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- 1 pracovníčka na pracovnú pozíciu „právnik“ Mestskej polície hlavného mesta SR 
Bratislavy 
- 8 príslušníkov („frekventantov“) s nástupom na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti 
do školiaceho strediska v Nitre - s termínom ukončenia 6. 12. 2019 a následným zaradením do 
riadneho výkonu služby. 
Zvýšeniu personálneho stavu príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 
bude i v nasledovnom období venovaná neustála pozornosť. 
 
 
 

1.8 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:   Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy  
                                    v súčinnosti  
                                    s predsedom  predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť 
 
 

Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom 
hlavného mesta za rok 2018 
Uznesenie č. 258/2019 časť C bod 2 podbody 2.1.a 2.2. zo dňa 26. 9. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

2. predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť 
 
2.1 poskytnúť súčinnosť Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pri hodnotení efektívnosti 
výdavkov a výkone akcionárskych práv voči obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť, 

 
2.2 vykonať kroky na zníženie rastu ekonomicky oprávnených nákladov obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, v ďalších rokoch, prioritne 
prehodnotením súčasných zmluvných vzťahov v oblasti dodávky motorovej nafty, 
trakčnej elektriny a náhradných dielov. 

 
T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
2.1. Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislavy, akciová spoločnosť, poskytuje 

súčinnosť pri výkone akcionárskych práv - jedným z výsledkov tejto súčinnosti je návrh 
výkonnostných ukazovateľov KPI predložených na decembrové zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom sa predstavenstvo obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislavy, akciová spoločnosť, podieľalo. 
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2.2. Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislavy, akciová spoločnosť,  realizovala 
niekoľko revízii výdavkov a efektívnejších verejných obstarávaní. Výsledkom sú 
lacnejšie zmluvy za rôzne služby a produkty, ako napr. paušály, súčiastky, či kamerové 
systémy do vozidiel. Zvyšuje sa priemerný počet uchádzačov v tendroch. Na základe 
ponúk sa očakáva výrazne lacnejší nákup autobusov v porovnaní s minulosťou. 

 
 

 
1.9 
Nositeľ uznesenia: PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 315/2019 časť B zo dňa 24. 10. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok  
uverejniť aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy 
na webovej stránke organizácie. 
 
                                  T 31. 12. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy bol 
zverejnený na webovej stránke Mestského ústavu ochrany pamiatok dňa 18. 11. 2019. 
 

 
 
1.10 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Matúš Lupták, M.A., poverený vedením sekcie financií   
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 
Uznesenie č. 351/2019 časť C bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy 

a útvarom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné ukazovatele, úlohy, 
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limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020. 
                                                                                         

T: 31. 12. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Schválené záväzné ukazovatele, schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2020 - 2022, boli oznámené rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR 
Bratislavy a útvarom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v termíne 31. 12. 2019. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 

2.1 
Nositeľka uznesenia: Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora,  
Plniteľ úlohy:  Mgr. Pavol Jablonický, riaditeľ sekcie sociálnych vecí,     
 
Komplexný návrh účasti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zdravotníckych 
zariadení 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 zo 
dňa 5. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
Ing. arch. Luciu Štasselovú, námestníčku primátora 
1.2  Predkladať informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR 

Bratislavou,  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvalý 
TK: ročne k 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 
2019 bola prerokovaná na pravidelnej porade primátora dňa 17. 12. 2019. Na prerokovanie do 
komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy bol materiál predložený 22. 1. 2020, na rokovanie Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16. 1. 2020 a na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá dňa 30. 1. 2019. 
 
  

 

2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Michal Šorl,  poverený vedením sekcie právnych činností 
  
Správa o činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 
za mesiac jún - august 1996 
Uznesenie č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu a riaditeľov organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy 
2.   Predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

pravidelné písomné informácie o prípadoch v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia - 
škody. 

  
T: trvale 

                                                    TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 30. 1. 2020 medzi informačnými materiálmi. 
 
 

 

2.3 
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. 
 
Materiáli sa nachádzajú medzi informačnými materiálmi: 
 
1. Kontrola bytového hospodárstva s akcentom na vymáhanie pohľadávok - správa č. 7/2019.  
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2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 16/2018 zameranou na preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej 
akadémie (v súčasnosti premenovaná na FC Petržalka akadémia) vo vzťahu k objektu 
základnej školy na ulici M. C. Sklodowskej - správa č. 10/2019.  

 
 
 
2.4 
Nositeľ uznesenia: Vladimír Dolinay, predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže, 
 
Návrh systému delegovania zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy do orgánov školskej samosprávy 
Uznesenie č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B zo 
dňa 1. 3. 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
komisii pre mládež, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej 
samosprávy..     

T: trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10. 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 197/2003 časť B zo 
dňa 16. 10. 2003 zmena termínu T: trvale, TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V roku 2019 boli v obsadenosti rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je 
hlavné mesto SR Bratislava, vykonané zmeny v mesiaci február 2019 (uznesenie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 53/2019 zo dňa 7. 2. 2019) a v mesiaci máj 
2019 (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.188/2019 zo dňa 
30. 5. 2019). Potreba zmien v obsadenosti rád škôl a rád školských zariadení pri základných 
umeleckých školách a pri centrách voľného času bola vyvolaná v prevažnej miere nástupom 
nového volebného obdobia, kedy bolo potrebné dovtedajších zástupcov v radách škôl z radov 
poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy odvolať (zánik mandátu 
poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) a na ich miesto menovať 
nových členov z radov poslancov terajšieho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. Najbližšie zmeny, prípadne potvrdenia menovaných vo funkcii členov rád 
škôl/školských zariadení sú naplánované na mesiac júl 2020 (z dôvodu skončenia funkčného 
obdobia rady školy pri ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ul. k 27. 7. 2020) a na mesiac 
december 2020 (z dôvodu skončenia funkčného obdobia rady školy pri ďalších deviatich 
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základných umeleckých školách (ZUŠ: Radlinského, Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, 
Hálkova, Karloveská, Batkova, Daliborovo nám.) a pri  dvoch centrách voľného času (CVČ 
Štefánikova a Hlinícka).  
 
 

 
2.5 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 3. 2000 
Uznesenie č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
1. Vyhodnocovať plnenie schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta                 

SR Bratislavy. 
       T: trvale 

                                                                                              TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 4.1) 
Nakoľko uznesenia o predaji a nájme majetku hlavného mesta SR Bratislavy z posledného 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy stratia platnosť cca 15. 1. 
2020 SR Bratislavy. Z uvedeného dôvodu bude informačný materiál predložený na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 2. 2020, aby bola dodržaná 
časová a kompetenčná postupnosť predkladania materiálovo na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s rokovacím poriadkom Mestského 
zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 

2.6 
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 
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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. 
 

 
Materiál nachádzajúci sa medzi informačnými materiálmi: 
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., – kontrola 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 a 2018 - správa č. 15/2019.  
 
 
 

 
2.7 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Matúš Lupták, M.A., poverený vedením sekcie financií                             
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu   
3.  Odvádzať z každého predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy do novovytvoreného     

mimorozpočtového finančného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste  
SR Bratislave 2 % z finančného výnosu za predaný majetok. 

 
T: trvalý 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 

 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislavy odvádza 2% finančného výnosu získaného za predaj 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy do peňažného fondu na podporu rozvoja 
telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave v zmysle § 6 písm. a) Štatútu peňažného 
fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave. Finančné 
prostriedky budú do peňažného fondu odvedené po schválení záverečného účtu za rok 2019. 
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2.8 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľovi magistrátu 
5.   Pri každom predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa dotýka negatívnym 
      spôsobom  existujúcich  športovísk, zaviazať v  kúpnopredajnej  zmluve  investora, aby  
      vybudoval náhradné športoviská. 
 

T: trvalý 
     TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V priebehu roku 2019 nedošlo k žiadnemu predaju majetku hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorý by sa negatívnym spôsobom dotkol existujúcich športovísk. 

 

 
 
2.9 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže, 
 
Rôzne  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Uznesenie č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zverejňovať na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zoznam súkromných 
základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl, 
súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava 
poskytuje dotácie vrátane výšky dotácie. 
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T: úloha trvalá 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súlade s uznesením bol na webovom sídle hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „hlavné mesto“) tu: 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Uzn_94
1_2010_rok_2019_zoznam.pdf 
zverejnený zoznam súkromných základných umeleckých škôl, súkromných materských škôl 
a súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava 
poskytlo dotáciu v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vrátane výšky dotácie poskytnutej v roku 2019. 

 

 
 
2.10 
Nositelia uznesenia:    riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 

mesta  SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským  zastupiteľstvom   

hlavného mesta SR Bratislavy 
                                       oddelenie komunikácie a marketingu 
  
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Za účelom zdokumentovania oprávnenosti nárokov na poskytnuté zľavy (bonusy) 

držiteľom BMK predkladať Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy mesačne 
do 15. dňa nasledujúceho mesiaca evidenciu poskytnutých zliav realizovaných 
na platobných termináloch. 

TK: 31. 12.  
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti sa uvažuje nad prebudovaním BMK a systému zliav, aby bol systém výhodnejší 
a menej nákladný pre hlavné mesto SR Bratislavu. VÚB banka pravidelne, v mesačných 
intervaloch zasiela e-mail s reportom platieb BMK za predchádzajúci mesiac podľa 
terminálov v organizáciách. Email s reportom je z oddelenia komunikácie a marketingu 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy rozoslaný príslušným organizáciám, ich povereným 
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ekonomickým pracovníkom, ktorí následne platby spracujú a uplatňujú si nárok na refundáciu 
zľavy. 

 
 
 
 

2.11 
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. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 

kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

                                                                                               T: trvale 
                                                                                               TK: každé zasadnutie MsZ 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Všetky materiály na predaj a nájom nehnuteľností obsahujú aj textáciu návrhu kúpnopredajnej 
alebo nájomnej zmluvy. 
 
 

 
2.12 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
2.  Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného 

mesta SR Bratislavy. 
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T: ročne k 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál o priebežnej aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností 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. 315/2019. 
 
 

 
2.13 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: Ing. Jarmila Kiczegová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
Uznesenie č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy     
vyhodnotiť účasť poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za minulý rok 
volebného obdobia vo forme počtu hlasovaní a zverejniť túto informáciu na webovej stránke 
hlavného mesta SR Bratislavy a takisto ju predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
             

 T: trvalý   
               TK: 1. 3. 2012 a ďalej ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 30. 1. 2020 ako informačný materiál. 
 
 

 
2.14 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    
Uznesenie č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie 
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy.  
         

T: úloha trvalá,                                                                                               
                                   od 1. 1. 2013                  
         TK: raz ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Rozhodnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2016 o pravidlách elektronického 
náhodného výberu znalcov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku upravuje 
postup pri elektronickou formou vykonávanom náhodnom výbere súdnych znalcov na 
vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 

2.15 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 

T: 30. 11. 2012 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 časť B bod 4 
podbod 4.2 zo dňa 31. 3. 2016 - TK: 30. 6. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 523/2016 časť B bod 3 
podbod 3.1 zo dňa 30. 6. 2016 určený nový termín plnenia uznesenia k 31. 12.  
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 4.2) 
Vzhľadom na objem prác vyhotovených v mesiaci decembri navrhujeme, aby „Informácia 
o aktuálnom stave vysporiadania majetku zvereného mestským častiam hlavného mesta SR 
Bratislavy“ bola predkladaná na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy každoročne vždy k 31. 3.  

 
 
 
2.16 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
7. Zosúladiť register majetku hlavného mesta SR Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností. 
 
                                                                                                    T: 30. 11. 2012 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1389/2014 časť B bod 
5.2. z 30. 1. 2014 zmena termínu - T: úloha trvalá, vždy k 31. 12. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností pri každej aktualizácií dát katastra nehnuteľností vykonáva 
všetky potrebné kroky na zosúladenie registra majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

 
 
2.17 
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 
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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. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 30. 1. 2020 ako informačný materiál. 

 
 
 
2.18 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora  
 
Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
Uznesenie č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby minimálne 2x do roka informoval o činnosti a rokovaniach v rámci Združenia miest a 
obcí Slovenska. 
 

TK: 30. 6., 31. 12. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 270/2015 časť B zo 
dňa 22. 10. 2015 zmena termínu - T: úloha trvalá, 1 x ročne k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
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Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 30. 1. 2020 ako informačný materiál. 
 

 
 
2.19 
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, 
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 12. 12. 2019 pod písm. d). 
 
 

 
2.20 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne 
Žiadosti o vyhotovenie znaleckých posudkov obsahujú žiadosť o doručenie znaleckého 
posudku v elektronickej forme. Po vyhotovení znaleckého posudku a jeho doručení 
budú tieto zverejňované na internetovej stránke www.bratislava.sk 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo  
 

schvaľuje 
 
zverejňovanie znaleckých posudkov v elektronickej forme na webovej stránke magistrátu. 
Žiadosť o znalecké posudky v elektronickej forme bude ako súčasť objednávky, 
prostredníctvom ktorej magistrát hlavného mesta SR Bratislavy s prístupom pre potreby 
poslancov objednáva tieto služby. 

 
T: od 1. 3. 2013  
TK: priebežne 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú po dodaní znalcom zverejňované na webovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislavy.  

 
 

 

2.21 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, poverený vedením 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 hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré budú musieť reflektovať 
výsledky rokovaní, zabezpečovaných oddelením energetického manažmentu Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
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2.22 
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. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 12. 12. 2019 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 372/2019. 
 
 
 

2.23 
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 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 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. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
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 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy č. 220/2019 (Mestské 
zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby uvedená petícia bola 
zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná k prerokovávanému konceptu predmetnej 
urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci pripomienkového konania a zapracovaní do 
konečného návrhu urbanistickej štúdie odprezentovať verejnosti, ako aj zástupcom petície. 
T: bez termínu) a č. 221/2019 zo dňa 27. 6. 2019 (mestské zastupiteľstvo žiada primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako 
pripomienka podaná k prerokovávanému konceptu predmetnej urbanistickej štúdie, a po jej 
vyhodnotení v rámci pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu 
urbanistickej štúdie odprezentovať verejnosti, ako aj zástupcom petície. T: bez termínu 
zaradené do súboru doručených pripomienok.) Po spracovaní celého materiálu, budú 
o výsledku jej vyhodnotenia zástupcovia petície a verejnosť informovaní. 
 
V priebehu júla 2019 pripomienky vyhodnotila obstarávateľka urbanistickej štúdie, aby 
územnoplánovací orgán na ich základe mohol spracovať súborné stanovisko.  
Prebehlo viacero workshopov na ktorých sa detailne prechádzali sektory oboch konceptov 
urbanistickej štúdie Petržalka. Počas leta boli prizvaní aj zástupcovia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na prezentáciu novej „Štúdie pešieho pohybu“ pre miestnu časť Háje ako 
dokumentu, ktorého riešené územie sa značne prekrýva s riešeným územím urbanistickej 
štúdie Petržalka.  
V priebehu septembra až decembra 2019 pripomienky prešli triediacim procesom odborníka 
na spracovanie dát.  
Počas 2. polroka 2019 prebehlo viacero stretnutí so spracovateľom urbanistickej štúdie, 
ktorých cieľom bol návrh ďalšieho postupu a priebežné prezentovanie stavu rozpracovania 
pripomienok.  
Dňa 20. 12. 2019 útvar hlavnej architektky skonzultoval predbežný finálny stav spracovaných 
pripomienok. Plánované odovzdanie finálneho spracovania je v januári 2020 spolu 
s podkladmi pre vypracovanie záverečnej správy zo spracovania pripomienok. 
V období september - december 2019 útvar hlavnej architektky prioritne riešil dizajnmanuál 
projektu električkovej trate (Nosný systém MHD, 2 časť, Bosákova ulica - Janíkov dvor). 
Projekt  sa dostal do fázy spracovania dokumentácie na stavebné povolenie, ktorý je 
vzhľadom na časový harmonogram prioritou hlavného mesta SR Bratislavy a ako taký bude 
plne akceptovaný a zapracovaný do riešenia urbanistickej štúdie Petržalskej rozvojovej osi. 
Prebiehali intenzívne stretnutia so zástupcami spracovateľského konzorcia, spracovateľa 
urbanistickej štúdie pre stanovenie jednotného dizajnmanuálu celej trate a vybavenia 
električkových a autobusových zastávok. 
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Súčasne prebiehali aj stretnutia so zástupcami Metropolitného inštitútu pre prípravu 
podkladov pre súťaž/obstaranie na spracovateľa projektovej dokumentácie pre prepojenie 
koridoru električky a zastávok na existujúcu sieť peších trás Petržalky. 
 
Ďalší postup: 
- zaslanie roztriedených pripomienok na kontrolu obstarávateľke urbanistickej štúdie, 
- príprava tlačovej správy o ukončení vyhodnocovania pripomienok, 
- vyhodnotenie procesu participácie, 
- vypracovanie súborného stanoviska a jeho postúpenie spracovateľovi urbanistickej štúdie. 
 
 
 

2.24 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4.  každoročne v návrhu rozpočtu zohľadňovať opatrenia na plnenie Rozvojového dokumentu 

cyklistickej a pešej dopravy, Priorít v oblasti cyklodopravy Akčného plánu rozvoja 
cyklistickej a pešej dopravy. 

 
T: 15. 12., každoročne 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V návrhu rozpočtu na rok 2020 je zohľadnená požiadavka Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na tvorbu rozpočtu na projektovanie a realizáciu cyklotrás v položke  
2.2.3. pre oddelenie dopravného inžinierstva sekcie dopravy. 
 

 
 
2.25 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia 
 
Koncepcia mestských lesov 
Uznesenie č. 1798/2014 časť C bod 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť priebežne 
zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe na webovej 
stránke mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave (v textovej, tabuľkovej 
aj v mapovej podobe), vrátane informácií o spoločne vyznačených ťažbách (mestská 
príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave  a zástupcovia verejnosti). 

6. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť vypracovať 
Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní aktívne spolupracovať 
s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú 
problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany prírody a poľovníctva na území 
Bratislavského lesného parku v jej správe. 

7. Požiadať Okresný úrad v Bratislave o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  za nepoľovné plochy podľa zákona 
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s  minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy 
a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do 
Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia. 

 
11. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až do roku 2026 
vrátane. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Bod č. 5 – V roku 2019 sme dokončili digitalizáciu územia mestských lesov v Bratislave 
v GIS /geografický informačný systém/, vrátane zaznačenia jednotlivých lesných dielcov 
a tiež zonácie územia mestských lesov v Bratislave. Tieto údaje už boli zverejnené na portáli 
„https://opendata.bratislava.sk/“  
Aktuálne pracujeme na dokončení plánu ťažby na rok 2020, ktorý chceme vo forme mapy aj 
tabuľky zverejniť na webe Mestských lesov v Bratislave a facebooku. Tiež rokujeme 
so sekciou informatiky a dátovej politiky Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
o možnosti zverejňovať mapovú vrstvu, ktorú sme pripravili, aj na https://mapy.bratislava.sk 
 
Bod č. 6 – Na tomto bode organizácia pracuje, aktuálne sa dokončuje návrh Výhľadového 
plánu poľovníckeho hospodárenia. 
 
Bod č. 7 – Po schválení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1798/2014  došlo k zmene správcu poľovného revíru. Revír prešiel zo súkromných rúk do 
správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave. Aktuálne revidujeme 
všetky poľovné zariadenia, najmä posedy, a meníme ich rozmiestnenie tak, aby vyhovovalo 
z hľadiska bezpečnosti verejnosti aj z hľadiska zabezpečenia kľudu rekreujúcej sa verejnosti. 
V uplynulom mesiaci takto došlo k presunu dvoch poľovníckych posedov a v týchto 
aktivitách postupne pokračujeme. Pri zmenách berieme do úvahy aj aktuálne vysoké stavy 
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diviačej zvery, a tiež tohtoročný nedostatok potravy /súbeh nedostatku bukvíc aj žaľuďov/, čo 
zver motivuje posúvať sa bližšie k ľuďom.  
Vzhľadom na zmenu podmienok a na získanú kontrolu nad poľovným revírom zo strany 
hlavného mesta SR Bratislavy, pripravujeme návrh zmien uznesenia č. 1798/2014 tak, aby 
reflektoval aktuálne potreby. Tento návrh by sme chceli dokončiť v priebehu roka 2020. 
Predmetný materiál bude predlžený na rokovanie komisie územného, strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby, na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy  dňa 16. 1. 2020 a Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
30. 1. 2020. 
 
 

 
2.26 
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. 
 
 
 

2.27 
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. 4. 2017 
 
Uznesením č. 845/2017 časť B bod 4 podbod 4.2 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 
2017. 
Uznesením 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 č. 1005/20217 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 7. 12. 2017 bol schválený nový 
termín na 31. 3. 2018 
Uznesením 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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V 4. kalendárnom týždni tohto roku sa uskutoční rokovanie (aj za účasti primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy) o predmetnej problematike za účelom prijatia spoločného návrhu 
postupu pri riešení.   

 
 
 
2.28 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017 - 2020 
Uznesenie č. 789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

 

Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017 – 2020, ktorý sa bude aktualizovať každé 4 
roky. 

 

T: každoročne k 31. 12.  

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Aktualizácia akčného plánu bude možná najskôr po vyhodnotení celého obdobia aktuálne 
platného akčného plánu platného na roky 2017 - 2020. V roku 2019 sa predkladalo priebežne 
plnenie uznesenia (časť B) za roky 2017 - 2018 - súhrnná informácia o plnení opatrení 
akčného plánu za roky 2017 a 2018. Z tohto informačného materiálu bola vytvorená 
priebežná správa o plnení akčného plánu, ktorú útvar hlavnej architektky pripravilo 
a zverejnilo na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy v sekcii hlavnej architektky 
v prvej polovici roku 2019. Taktiež bola priebežná správa o plnení zasielaná aj starostom 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a odborným zástupcom oddelení mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy. Po vyhodnotení ďalšieho obdobia 2019 - 2020 (so 
zreteľom na výstupy hodnotenia za roky 2017 - 2018), bude možné vypracovať nový akčný 
plán na obdobie nasledujúcich štyroch rokov (2021 - 2024). 
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2.29 
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 Územného generelu dopravy bol odovzdaný oddeleniu 
dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 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. 
 

 
 
2.30 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia 
 
Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave  
Uznesenie č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 

o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave. 
 
T: do 31. 01. 2019 a každoročne vždy na prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v danom roku až do roku 2021 vrátane. 
 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 časť B bod 2 
zo dňa 26. 4. 2018 zo strany Mestských lesov Bratislava je plnené a presný rozsah tohto 
plnenia je zverejnený v materiály, ktorý sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 1. 2020. 
 

 
 
2.31 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
                                    
Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
Uznesenie č. 1212/2018 časť A body 1, 2 a časť B 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. 

 
                                  T: december 2018 
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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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 
podbod 4.6 zo dňa 26. 9. 2019 zmena termínu splnenia jednotlivých častí predmetného 
uznesenia - T: štvrťročne počnúc 1. 10. 2019, prvý termín kontroly 31. 12. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Proces verejného obstarávania dodávateľa dokumentácie: Projekt ochrany prírodnej 
rezervácie – Pramene Vydrice bol ukončený 20. 12. 2019. Projekt dodá Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie – BROZ v priebehu 1.Q2020. 
 
 

 
2.32 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Juraj Káčer, námestník primátora 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 198/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
 
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. 06. 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. 08. 2019 a zároveň aby HC SLOVAN Bratislava - mládež realizovalo platby za 
prenájom ľadových plôch vopred. 
 

T: 31. 8. 2019252/2019 zo dňa 
260919 časť B bod 4 podbod 
4.7 - predĺženie termínu 
splnenia uznesenia na 31. 12. 
2019 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 4.2) 
Na základe záverov viacerých rokovaní vo vedení hlavného mesta SR Bratislavy dlžník HC 
SLOVAN Bratislava - mládež dňa 23. 12. 2019 požiadal o predĺženie termínu úhrady svojho 
dlhu v sume 144 636,88 Eur, ktorý vznikol za obdobie od septembra 2018 do júna 2019, 
v lehote do 30. 6. 2020. 
HC SLOVAN Bratislava - mládež k žiadosti priložil notársku zápisnicu č. N 2902/2019, 
napísanú na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej v Bratislave na Družstevnej ulici č. 2 
dňa 23. 12. 2019, v ktorej sú uvedené nasledovné skutočnosti: 
 
1. Občianske združenie uznáva čo do dôvodu a výšky svoj splatný dlh voči veriteľovi hlavné 

mesto SR Bratislava zastúpené STARZ-om za nájomné, úroky z omeškania a zmluvné 
pokuty v celkovej sume 144 636,68 Eur.  

2. Občianske združenie tento svoj dlh splatí veriteľovi najneskôr do 30. 6. 2020. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



39 
 

3. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR 
Bratislavy bez určenia termínu ich splnenia 

 
 

 
3.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                     
Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 619/2016 zo dňa 29. 9. 2016, ktorého výkon bol v časti (v bode 2) pozastavený 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

potvrdzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/2016 
zo dňa 29. 9. 2016, ktorého výkon bol v časti (v bode 2) pozastavený, v znení: 
  
Mestské zastupiteľstvo  
  
                                                                 žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2.3   zabezpečil následnú realizáciu rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 v Bratislave,   
za účelom umiestnenia základnej umeleckej školy v jej priestoroch.   
  

 T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dňa 28. 10. 2019 bola podpísaná nájomná zmluva, ktorou bol bývalým nájomcom v objekte 
poskytnutý nájomný byt. Po protokolárnom odovzdaní bytu bude následne celý objekt 
odovzdaný Generálnemu investorovi Bratislavy na prípravu rekonštrukcie.  
Vzhľadom na stav bytu (sú potrebné stavebné úpravy), do ktorého sa majú nájomcovia 
presťahovať, zatiaľ neprišlo k protokolárnemu odovzdaniu bytu (firma zabezpečujúca opravu 
nemala kapacity na predmetnú rekonštrukciu vzhľadom na iné priority).  
 

 
 

3.2 
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 4 zo dňa 8. 12. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva  
k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR Bratislavou. 
 

T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností momentálne nepripravuje na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy materiál, nakoľko na mestskej časti Bratislava-Ružinov ešte 
prebiehajú rokovania o návrhu riešenia a z tohoto dôvodu zatiaľ neboli hlavnému mestu SR 
Bratislave doručené žiadne stanoviská. 
 

 
 

3.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania,   
                                    
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Poloreckého  
Uznesenie č. 772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby pokračoval vo vytypovaní vhodných lokalít na výstavbu náhradných nájomných bytov 
v súčinnosti s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako orgán územného plánovania, oznámilo dňa 
20. 12. 2019 začatie obstarávania a prerokovania územnoplánovacieho podkladu „Štúdia 
umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy“. Účelom urbanistickej štúdie je 
preveriť možnosti umiestnenia nájomného bývania vo vybraných lokalitách na mestských 
pozemkoch a na pozemkoch súkromných investorov, ktoré si vyžadujú pre potreby 
umiestňovania bývania zmenu platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
Urbanistická štúdia navrhne možné zmeny funkčného využitia územia s potrebnou 
občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou. Preverí jednotlivé 
lokality ako alternatívne riešenia na území hlavného mesta SR Bratislavy a na základe 
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vyhodnotenia bude spracovaný čistopis ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu 
mesta.  
Návrh zadania je zverejnený na internetovej stránke:  
http://bratislava.sk/sk/filter/uradnatabula s použitím filtra „Územné plánovanie a rozvoj“.  
 
Pripomienky k zadaniu urbanistickej štúdie je možné zasielať do 31. 1. 2020. 
K problematike výstavby náhradných nájomných bytov ako aj k príprave stratégie nájomného 
bývania naďalej rokuje pracovná skupina „Nájomné bývanie“ za účasti p. námestníčky 
Ing. arch. Štasselovej a Ing. arch. Borisa Hrbáňa. 

 
 
 

3.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Zora Paulíniová, Metropolitný inštitút Bratislavy                                   
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 800/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

umožniť vstup verejnosti do tvorby nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy podľa 
odporúčaní hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s koncepciou participácie 
verejnosti. 

 

T: bez termínu 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 800/2017, ktoré 
sa týka prípravy procesu zapojenia verejnosti pri tvorbe nového územného plánu prešlo 
koncom roka na Útvar participácie v rámci Mestského inštitútu  Bratislavy (ďalej len „MIB“). 
V súčasnosti sú zrealizované analytické aktivity - analýza prístupov miest k strategickému 
rozvoju  a  analýza územno-plánovacích modelov v rôznych krajinách (Fínsko, Francúzsko, 
Veľká Británia, Nemecko, Česká republika, Rakúsko), ktoré prebehli ešte pod gesciou útvaru 
hlavnej architektky hlavného mesta SR. Kľúčovým výstupom z týchto analýz je okrem 
postupov dôraz, ktorý by sa mal klásť na prepojenie strategického a územného plánovania 
a prispôsobenie participačných aktivít tomuto nastaveniu.  
V decembri 2019 sa uskutočnil na MIB-e tréning participačných procesov, v rámci ktorého sa 
stretli ľudia ako z MIB-u, tak zo sekcie územného plánovania a rozpracovali rámcový návrh 
procesu zapojenia verejnosti. 
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Ďalší postup: 
Na základe zistení a analýz bude potrebné detailne navrhnúť spomínaný proces zapojenia 
verejnosti v spolupráci s odborníčkami, ktoré na plnení uznesenia spolupracovali už 
v predošlej fáze. Útvar participácie preto oslovil ľudí, ktorí by sa mali (prostredníctvom 
externej spolupráce) do práce zapojiť a pripravuje dohody s nimi. 
Po uzavretí analytickej a návrhovej časti budeme výstupy spolu s návrhom procesu 
prezentovať  smerom dovnútra (sekciám a oddeleniam, ktorých sa téma týka, poslancom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v  rámci komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a ďalším dôležitým aktérom) tak, aby došlo k jasnej dohode 
o tom,  ako sa bude územný plán hlavného mesta SR Bratislavy pripravovať, ako bude 
napojený na PHSR, a ako bude do jeho tvorby zapojená verejnosť. 
 

 
 

3.5 
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 realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 856/2017 časť B body 3 zo dňa 25. 5. 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. o prezentáciu projektu II. etapy výstavby NS MHD pre poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako aj verejnosť, 
 
                                                                                                  T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dňa 27. 12. 2017 bolo správoplatnené „Záverečné stanovisko EIA“. Dňa 27. 6. 2018 bola na 
Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka podaná žiadosť o územné rozhodnutie. Dňa 
12. 11. 2018 bolo vydané územné rozhodnutie pre stavbu NS MHD 2. časť. územné 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 5. 2019. Dokumentácia pre stavebné povolenie 
odovzdaná dňa 27. 6. 2019. Žiadosť o stavebné povolenie na mestskú časť Bratislava-
Petržalka bola podaná dňa 31. 7. 2019. Tento bod sa zároveň plní v rámci uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 
2013. 
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3.6 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Zuzana Ivašková, poverená vedením oddelenia kultúry 
                                      Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže, 
                                      Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
 
Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 
príspevkových organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií 
Uznesenia č. 869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
dopracovať materiál o časový postup riešenia, termíny realizácie a finančné krytie tak, aby 
bol materiál harmonogramom. 
 
                                                                                                              T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Prehľad dlhodobo neriešených problémov príspevkových organizácií a konkrétne úlohy, 
vyplývajúce z harmonogramu budú priebežne podľa priorít hlavného mesta SR Bratislavy 
zaraďované do plánu organizácií a následne plnené podľa schváleného rozpočtu na aktuálny 
rok. 
 
 
 

3.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP 
BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ihneď po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ parc. 
č. 3400/160 - ostatné plochy vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, začal rokovanie vo veci 
zámeny pozemkov: pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1 – ostatné plochy 
vo výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 - ostatné plochy vo výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 - 
ostatné plochy vo výmere 1 927 m², parc. č. 882/91 - ostatné plochy vo výmere 3 197 m², parc. 
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č. 882/92 - ostatné plochy vo výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 - ostatné plochy vo výmere 
473 m², LV č. 6049, vo vlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ parc. č. 3400/160 - 
ostatné plochy vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

                T: bez termínu 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ 
parc. č. 3400/160,  k. ú. Dúbravka, začne vykonávať potrebné kroky a rokovania vo veci 
zámeny pozemkov: pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1,  882/2, 882/17,  
882/91,  882/92,  882/93, LV č. 6049, vo vlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ 
parc. č. 3400/160, k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 

 

3.8 
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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1098/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

poveruje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Devín na vykonanie úkonov smerujúcich 
k príprave dohody so všetkými veriteľmi mestskej časti Bratislava-Devín, s cieľom vyrokovať 
podmienky oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín a následne predložiť na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na uzavretie všetkých zmlúv 
o urovnaní, umožňujúcich ukončenie nútenej správy v mestskej časti Bratislava-Devín. 
 

                                                                                        T: 15. 6. 2018 
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019 nebol 
schválený návrh na zrušenie predmetného uznesenia bez udania termínu jeho plnenia. 
 
 
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 hlavného mesta SR Bratislavy). 
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Hlavné mesto SR Bratislava hľadá zákonný a rozpočtovo únosný spôsob riešenia výnimočnej 
situácie mestskej časti Bratislava-Devín v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky. 
Ďalšie kroky predstavíme v najbližších mesiacoch. 

 
 
 
3.9 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR                                   

Bratislavy 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2. spracoval  nové pravidlá pre umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných 

zariadení ako strategický dokument hlavného mesta SR Bratislavy podľa vzoru mesta Nitra 
a predložil ho na schválenie aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

                                                                                          T: 31. 3. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 podbod 4.8 zo dňa 26. 4. 2018 zmena termínu na 27. 9. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 168/2019 časť B bod 3 
podbod 3. 1. zo dňa 25. 4. 2019 zmena termínu na 26. 9. 2019. Uznesenie bolo vykázané ako 
nesplnené bez určenia nového termínu splnenia.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Zatiaľ prebieha aktualizácia auditu reklamných stavieb na pozemkoch v majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy a právna analýza súčasných povolení a zmlúv. Predmetný materiál bol už 
druhý raz predložený na pripomienkovanie dotknutým subjektom. 
 
 
 

3.10 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
 
Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich 
a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji  



46 
 

Uznesenie č.  1128/2018 časť D bod 1 zo dňa 25. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby spoločne so županom Bratislavského samosprávneho kraja rokoval so zástupcami 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo veci rozšírenia sociálnej politiky štátu 
formou poskytovania bezplatnej prepravy pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S vo verejnej 
doprave a refinancovania jej nákladov objednávateľom jednotlivých druhov dopravy, 

 
                                                                              T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Na poslednej tarifno-legislatívnej skupine konanej na pôde akciovej spoločnosti Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s., sme sa osobne pýtali na posun vo veci zorganizovania 
požadovaného stretnutia. Akciovej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., sa 
zatiaľ nepodarilo dané stretnutie zorganizovať. Pracujú však na tom a budú nás informovať 
o aktuálnom stave, prípadne rovno o termíne stretnutia. Predpokladaný termín stretnutia bude 
v prvom štvrťroku 2020. 
 
 

 
3.11 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov  
 
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky 
s názvom Metropolitný inštitút Bratislava 
Uznesenie č. 34/2019 časť C bod 1 podbod 1.2. zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
     1.2 aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po 

predchádzajúcom verejnom výberovom konaní návrh na vymenovanie riaditeľa 
Metropolitného inštitútu Bratislavy, 

           
T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy, je predbežne 
naplánované na koniec druhého kvartálu roku 2020.  
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3.12 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy  
 
Petícia proti výstavbe Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska 
Uznesenie č. 150/2019 časť B zo dňa 25. 4. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na vyžiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka urobil nezávislú oponentúru voči 
dopravno-kapacitnému posúdeniu predloženému investorom na Polyfunkčný bytový dom 
Topoľčianska v k. ú. Petržalka, parc. č. 1563. 
 
                                                                                                  T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Zatiaľ sekcia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy nemáme vedomosť 
o doručení uvedenej požiadavky zo strany mestskej časti Bratislavy-Petržalka vo veci 
vykonania nezávislej oponentúry voči dopravno-kapacitnému posúdeniu predloženému 
investorom na Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska v k. ú. Petržalka, parc. č. 1563. 
.  
 

 
3.13 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka 
Uznesenie č. 220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná 
k prerokovávanému konceptu predmetnej urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci 
pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie 
odprezentovať verejnosti, ako aj zástupcom petície. 
                      
                                         T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Závery prerokovania petície sú v súčasnej dobe stále v štádiu ich zapracovania do upraveného 
návrhu dokumentácie spracovateľom. Zapracovanie je v rozsahu ako bolo dohodnuté 
s petičným výborom, s ohľadom na celkový rozsah územia je však komplexné spracovanie 
dokumentácie časovo náročné. 
 
 
 

3.14 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie - Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie 
Jána Pavla II 

Uznesenie č. 221/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019  
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná 
k prerokovávanému konceptu predmetnej urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci 
pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie 
odprezentovať verejnosti, ako aj zástupcom petície. 
                      
                                         T: bez termínu 

 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Závery prerokovania petície sú momentálne stále v štádiu ich zapracovania do upraveného 
návrhu dokumentácie spracovateľom. Zapracovanie je v rozsahu ako bolo dohodnuté 
s petičným výborom, s ohľadom na celkový rozsah územia je však komplexné spracovanie 
dokumentácie časovo náročné. 
 
  

 

3.15 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania      
 
Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste (materiál bude 
prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov) 
Uznesenie č. 370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil obstarávanie urbanistickej štúdie pre územia vinohradov a verejné 
prerokovanie zadania aj návrhu. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia územného plánovania začína zabezpečovať prípravné práce na návrhu zadania 
územnoplánovacieho podkladu – urbanistickej štúdie pre územia vinohradov. Súčasne začne 
iniciovať spoluprácu s vybranými vysokými školami na tejto téme formou prieskumov, 
rozborov, prípadne ročníkových prác.  
Sekcia územného plánovania zároveň pripraví návrh na zvýšenie rozpočtu, z ktorého bude 
zabezpečované financovanie spracovania tejto urbanistickej štúdie. 
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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 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 3. 2000 
Uznesenie č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
1. Vyhodnocovať plnenie schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta                 

SR Bratislavy. 
       T: trvale 

                                                                                              TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.5) 
Nakoľko uznesenia o predaji a nájme majetku hlavného mesta SR Bratislavy z posledného 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy stratia platnosť cca 15. 1. 
2020 SR Bratislavy. Z uvedeného dôvodu bude informačný materiál predložený na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 2. 2020, aby bola dodržaná 
časová a kompetenčná postupnosť predkladania materiálovo na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s rokovacím poriadkom Mestského 
zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín predkladania 
predmetného materiálu TK: každoročne, vždy k 31. 1. 

 
 
 
4.2 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 

T: 30. 11. 2012 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 časť B bod 4 
podbod 4.2 zo dňa 31. 3. 2016 - TK: 30. 6. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 523/2016 časť B bod 3 
podbod 3.1 zo dňa 30. 6. 2016 určený nový termín plnenia uznesenia k 31. 12.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.15) 
Vzhľadom na objem prác vyhotovených v mesiaci decembri navrhujeme, aby „Informácia 
o aktuálnom stave vysporiadania majetku zvereného mestským častiam hlavného mesta SR 
Bratislavy“ bola predkladaná na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy - T: každoročne vždy k 31. 3.  

 
 
 
4.3 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Juraj Káčer, námestník primátora 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 198/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. aby rokoval s HC SLOVAN Bratislava - mládež o splatení dlhu vo výške 135 916,31 Eur 
do 31. 08. 2019 a zároveň aby HC SLOVAN Bratislava - mládež realizovalo platby za 
prenájom ľadových plôch vopred. 
 

T: 31. 8. 2019 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 zo dňa 26. 9. 
2019 časť B bod 4 podbod 4.7  - predĺženie termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2019 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.33) 
Na základe záverov viacerých rokovaní vo vedení hlavného mesta SR Bratislavy dlžník HC 
SLOVAN Bratislava - mládež dňa 23. 12. 2019 požiadal o predĺženie termínu úhrady svojho 
dlhu v sume 144 636,88 Eur, ktorý vznikol za obdobie od septembra 2018 do júna 2019, 
v lehote do 30. 6. 2020. 
HC SLOVAN Bratislava - mládež k žiadosti priložil notársku zápisnicu č. N 2902/2019, 
napísanú na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej v Bratislave na Družstevnej ulici č. 2 
dňa 23. 12. 2019, v ktorej sú uvedené nasledovné skutočnosti: 
 
1. občianske združenie uznáva čo do dôvodu a výšky svoj splatný dlh voči veriteľovi hlavné 

mesto SR Bratislava zastúpené STARZ-om za nájomné, úroky z omeškania a zmluvné 
pokuty v celkovej sume 144 636,68 Eur,  

2. občianske združenie tento svoj dlh splatí veriteľovi najneskôr do 30. 6. 2020. 
 

      Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme predĺžiť termín plnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019  
o splatení dlhu HC SLOVAN Bratislava - mládež do 30. 6. 2020. 
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5. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva   
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 

5.1 
Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh 
na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov) 
Uznesenie č. 998/2017 časť H zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 H. žiada 
 
riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby upravili interné predpisy svojich organizácií tak, aby boli v súlade s ustanoveniami 
Štatútu mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a zaslali tieto predpisy predsedovi mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy na vedomie. 
 

                                                                                        T: 31. 12. 2017 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 109/2019 časť B bod 4 
podbod 4.1 zo dňa 28. 3. 2019 učenie nového termínu plnenia predmetného uznesenia 
na 31. 12. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia. 
Pravidelne poskytujeme informácie komisii pre kultúru, média a ochranu kultúrnych pamiatok 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá bola zriadená 19. 12. 2018 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. Tieto informácie sú poskytované aj 
za účelom monitorovania obsahu tlačeného periodika podporovaného hlavným mestom SR 
Bratislavou,  resp. vysielania televízie podporovanej hlavným mestom SR Bratislavou.  

 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predmetné uznesenie v časti H 

zrušiť, nakoľko ide o úlohy plnené a poskytované pre komisiu pre kultúru, média a ochranu 
kultúrnych pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 


