
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 

 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 30. 4. 2020 
 
 

 
 
 

Informácia 
o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných 

k 29. 2. 2020 a k 31. 3. 2020 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

apríl  2020 
 
 
 

 
Predkladateľ: 
Mgr. Ctibor Košťál, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
Zodpovedná: 
Ing. Jarmila Kiczegová, v. r. 
vedúca organizačného oddelenia 
 
 
 
 
Spracovatelia: 
po vecnej stránke 
plnitelia úloh uvedení v informácii 
 
 
po formálnej stránke: 
Mgr. Daniela Furgaláková, v. r. 
organizačné oddelenie 

 
 
 
    

Materiál obsahuje: 
  1.   Návrh uznesenia 
  2.   Splnené uznesenie MsZ  
  3.   Priebežne plnené uznesenia  MsZ 
  4. Návrh na určenie nových termínov 

plnenia uznesení MsZ 
  5.   Návrh na zrušenie uznesenia MsZ   
      
 
   
  
        
     
   
   
   
   
   



2 
 

              Kód uzn.: 1.9.8 
                               1.9.4 
                               1.9.5 

                                                                                                     
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
 A. berie na vedomie 

 
 
1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
1.1 č.   350/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
2.1 č.      778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
2.2 č.      293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
2.3 č.      283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
2.4 č.        49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
2.5 č.    1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
2.6 č.        21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011   
2.7 č.      673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
2.8 č.      673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
2.9 č.      971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.10 č.    1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.11 č.    1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
2.12 č.    1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.13 č.    1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.14 č.    1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
2.15 č.    1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.16 č.      135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.17 č.      485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
2.18     č.      519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
2.19 č.    1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
2.20 č.    1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
2.21 č.      149/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 25. 4. 2019 
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B. schvaľuje 

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

Bratislavy:    
 

p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  
zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

3.1 riaditeľ magistrátu 293/1996 
časť B 
zo dňa 25. 4. 1996 

Pôvodný termín: 
TK:k 30.6. a 31.12. 
Zmeny termínov: 
TK: 30. 6. 
TK: 30. 4  

T: 28. 5. 2020 

3.2 predsedníčka 
mandátovej 
komisie 

49/2003 
časť B 
zo dňa 27. 3. 200 
 

Pôvodný termín: 
TK: 31. 3. 
 

T: 28. 5. 2020 

3.3 primátor 673/2012 
časť C bod 9 
zo dňa 27. 6. 2012 

Pôvodný termín: 
31. 1. 2013 
Zmeny termínov: 
31. 03. 2014 
31. 10. 2014 
1 x ročne k 31. 3. 

T: trvale 
TK: vždy k 30. 9. 

3.4 primátor 1147/2013 
časť D bod 2 
zo dňa 26. 6. 2013  

Pôvodný termín : 
každé zasadnutie 
MsZ 
Zmeny termínov: 
polročne počnúc 
31. 3. 2016 

T: 28. 5. 2020 

3.5 primátor 1305/2013 
časť B 
zo dňa 24. 10. 2013 

Pôvodný termín: 
štvrťročne 
Zmeny termínov: 
T: mesačne 
T: každé 3 mesiace 

T: 28. 5. 2020 

3.6 primátor 1345/2013 
časť C bod 1 
zo dňa 21. 11. 2013 

Pôvodný termín: 
raz za 2 mesiace 
Zmeny termínov: 
T:raz ročne k 31.3. 

T: 28. 5. 2020 

3.7 primátor 1405/2014 
časť B bod 1 zo dňa 
30. 1. 2014 

Pôvodný termín: 
trvalá úloha, ročne 
počnúc 31. 3. 2015 

T: 28. 5. 2020 

3.8 primátor 1458/2014 
časť B 
zo dňa 26. 3. 2014 

Pôvodný termín: 
TK: 30.6. a 21.12. 
Zmeny termínov: 
T:každé zasadnutie 
   MsZ 
T: polročne počnúc 
    1. 3. 2019 

T: 28. 5. 2020 
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3.9 primátor 1174/2018  
bod 2 
22. 6. 2018 

Pôvodný termín: 
27. 9. 2018 
Predĺžené termíny: 
30. 6. 2019 
31. 3. 2020 

TK: štvrťročne 
počnúc  1. 5. 2020 

3.10 primátor 149/2019  
časť C bod 1 a 2 
zo dňa 25. 4. 2019 

Pôvodný termín: 
bod 1 vždy k 28.2. 
bod 2 vždy k 31.3. 

T: 28. 5. 2020 

 
 

4. zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1001/2017 
časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017. 
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1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
1.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Matúš Lupták, M.A., poverený vedením sekcie financií   
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dani z nehnuteľnosti                           
Uznesenie č. 350/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
zverejniť kompletný zoznam opráv, rekonštrukcií a investičných projektov hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktoré budú kryté výnosom z vyššej dane z nehnuteľností v rokoch 2020 - 2022, na 
webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
        T: 29. 02. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Zoznam plánovaných opráv ciest a verejných priestorov bol zverejnený dňa 21. februára 2020 
na tejto adrese: https://bratislava.sk/sk/lepsie-cesty-a-verejne-priestory 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
2.1 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Michal Šorl, poverený vedením sekcie právnych činností 
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru 
Uznesenie č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. V prípade podozrenia z trestnej činnosti bez zbytočných prieťahov odstúpiť vec orgánom  
    činným v trestnom konaní. 

    
   T: ihneď po zistení 
   TK: k 31. 12.  
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 223/2003 časť B bod 2 
bola schválená zmena kontrolného termínu plnenia uznesenia z T: ihneď po zistení TK: k 31. 
12. na T: úloha trvalá vždy TK: 28. 2. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 27. 2. 2020 pod písm. i). 
 
 
 
2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy - pozemkov evidovaných na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností 
a stavebných objektov k 31. 12. 1995 
Uznesenie č. 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o prírastkoch 
a úbytkoch v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

            TK: 30. 6.  a k 31. 12. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 časť B bod 4 
podbod 4.1 zo dňa 31. 3. 2016 - nový TK: 30. 6. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 223/2003 časť B bod 2 
zo dňa 20. 11. 2003 zmena termínu 1 x ročne k 30. 4.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.1) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní.  
 
 
 
2.3 
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. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 379/2020 časť B bod 4 
zo dňa 30. 1. 2020 bola schválená zmena kontrolného termínu plnenia uznesenia z TK: 1x 
ročne k 31. 12. na T: úloha trvalá vždy TK: 31. 1. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy bola predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 27. 2. 2020 ako informačný materiál pod písm. e).  

 
 

 
2.4 
Nositeľka uznesenia: PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predsedníčka mandátovej komisie  
Plniteľka úlohy:              PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predsedníčka mandátovej komisie  
 
Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhodnotiť účasť odborníkov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to za obdobie  od 27. 3. 2003 do 31. 12. 2003 a predložiť 
informáciu o tom Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T:  trvalý, ročne k 31. 12.  
                                         TK: januárové zasadnutie  
                                                                                                                 MsZ 
 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 časť C zo 
dňa 7. 2. 2013 zmena textu a termínu plnenia uznesenia: 
„predkladať informáciu o účasti členov komisií - neposlancov na zasadnutiach komisií 
v predchádzajúcom kalendárnom roku Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy      

T: 31. 3.“ 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.2) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020. 
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2.5 
Nositelia uznesenia:       riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Plnitelia úlohy:        riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľ:                   Ivan Bašnák, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu  
 
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Spolupracovať pri marketingových aktivitách projektu BMK v zmysle pokynov 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK. 
 

            T:   trvale 
TK: 1.2., 30. 4., 31. 7., 31. 10. 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 587/2012 bod 2 zo dňa 
31. 5. 2012 - zmena termínu kontroly uznesenia na raz ročne vždy k 28. 2. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V roku 2019 zatiaľ neboli zo strany hlavného mesta SR Bratislavy vznesene žiadne 
požiadavky na marketingové aktivity voči riaditeľom mestských organizácií hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
 
 
2.6 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Michal Garaj, vedúci oddelenia verejného    
                                   obstarávania  a riaditelia rozpočtových a príspevkových  organizácií   
                                   zriadených  Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
 
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 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
1. Predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 

informačný materiál informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných 
hlavným mestom SR Bratislavou. 

 
        T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 časť C 
zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, TK: vždy k 28. 2. 
 

E. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 
informačný materiál Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných 
rozpočtovými a  príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
      

T: trvale 
        TK: 1x ročne 
                k 31. 12. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 časť C 
zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, TK: vždy k 28. 2. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 27. 2. 2020 pod písm. f). 
 
 
 

2.7 
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. 379/2020 časť B bod 4 
podbod 4.2 zo dňa 30. 1. 2020 zmena kontrolného termínu T: TK vždy k 31. 3. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 30. 4. 2020. 
 
 
 
2.8 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Matúš Lupták, M.A., poverený riadením sekcie financií                             
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - hmotného,   nehmotného,  
   pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových  účtoch. 

 
T: 31. 1. 2013 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1003/2013 časť B bod 
3 zo dňa 27. 3. 2013 bolo predmetné uznesenie preradené zo „splnených uznesení“ do časti 
„nesplnené uznesenia“ bez návrhu ďalšieho termínu plnenia. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1487/2014 časťou B 
bodom 3.1 zo dňa 27. 3. 2014 bolo schválené mestským zastupiteľstvom predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 3. 2014.   
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1523/2014 časťou B 
bodom 3.1 zo dňa 24. 4. 2014 bolo schválené mestským zastupiteľstvom predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 10. 2014.   
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2015 časťou B 
bodom 5 podbod 5.2 zo dňa 5. 2. 2015 bolo určený nový termín plnenia predmetného 
uznesenia T: úloha trvalá, TK: 1x ročne k 31. 3.    
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.3) 
Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy sa dostala do mierneho časového sklzu 
z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. Aj po viacerých výzvach na 
spracovanie nám stále chýbajú podklady od ČIK 6.5 (Dlhodobý finančný majetok). Napriek 
tomu sa spracovávajú a sumarizujú inventarizačné zápisy a inventarizačné zápisy, súpisy od 
ostatných ČIK, kde sme podklady už obdržali. Inventúrne súpisy k pohľadávkam a záväzkom 
naďalej sú bez porovnania evidenčného stavu, nakoľko výroba šablóny v Norise trvá dlhšie 
ako sme pôvodne predpokladali. V týchto dňoch prebieha u dodávateľa Norisu Intelsoft 
testovanie šablóny.   
 
 
 
2.9 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
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 27. 2. 2020 pod písm. c). 
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2.10 
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 
 
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.  

 
 

 
2.11 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
                                 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  
 
T: každé zasadnutie   
    MsZ 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 v časti B bod 
4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016 bol schválený nový termín predkladania materiálu 
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k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 
2016. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.4) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020. 
 
 
 
2.12 
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 T: každé 3 mesiace. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.5) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020. 
 
 
 
2.13 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:         RNDr. Mgr. Viera Sláviková, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
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Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 

príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Doprava 2007-2013 a Operačného programu Doprava 2014-2020 

 
TK: raz za dva mesiace počnúc 21. 11. 2013 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 
2019 zmena termínu T: raz ročne k 31. 3.  

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.6) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020. 
 
 
 
2.14 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
       T:   trvalý 

                                                                                 TK: každoročne počnúc 31. 03. 2015 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.7) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020. 
 

 
 
2.15 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       Ing. arch. Lucia Štasselova, námestníčka primátora,  
                                    
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o každej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej 
vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 
TK: 30. 6. a 31. 12. 
 

Uznesením rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.  299/2015 
časť B bod 3 podbod 3.1 zmena kontrolného termínu na mesačný interval od 1. 12. 2015 
s tým, že informačný materiál bude predkladaný na každé zasadnutie rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesením rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 
časť B bod 6 podbod 6.6 zmena v predkladaní informácie, a to polročne počnúc 1. 3. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.8) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020. 
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2.16 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy                                                                     

Ing. Lukáš Sojka, riaditeľ sekcie informatiky a dátovej politiky 
                                   Mgr. Michal Garaj, vedúci oddelenia verejného  obstarávania 
                                   obchodné spoločnosti: OLO, a.s., DPB, akciová spoločnosť, BVS, a.s.,  
 
Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorej obsahom bude:   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

  
  2.17 

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

činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v rámci súčasných rekonštrukcií ciest a chodníkov zabezpečil aj vybudovanie 
bezbariérových priechodov na týchto cestách, chodníkoch a križovatkách.  
 

T: 29. 4. 2016 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 523/2016 zo dňa 30. 6. 
2016 nový termín priebežného plnenia uznesenia, a to štvrťročne počnúc 1. 7. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 
2019 zmena termínu predkladania materiálu raz ročne vždy k 31. 3. za predošlý rok. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V rámci prebiehajúcich opráv komunikácií sú realizované bezbariérové úpravy priľahlých 
priechodov pre chodcov a v rámci opráv chodníkov boli realizované aj debarierizačné 
opatrenia. Ďalšie priechody v roku 2019 boli  debarierizované oddelením správy komunikácií 
magistrátu na Štefánikovej ul. - priechod pri Križkovej, Šancovej ul. – v križovatke s Nám. 
Fr. Liszta a zastávke MHD ŠH Zimný štadión smer Trnávka. 
 
 

 
  2.18 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania      
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
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Mestské zastupiteľstvo 

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

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

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 30. 4. 2020. 

   
 
 
  2.19 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania      
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby sa urýchlili práce na príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                        

  TK: každé 2 mesiace 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Priebežne sa pracuje na urýchlení prác súvisiacich s prípravou nového územného plánu mesta. 
V súčasnosti sa obstarávanie nového územného plánu mesta nachádza v etape prípravných 
prác. Aktuálne sa obstarávajú vstupné územnoplánovacie dokumenty ako je Územná 
prognóza mesta, aktualizujú sa spracované a obstarávajú sa nové územné generely funkčných 
systémov, ktoré budú relevantnými podkladmi pre návrh zadania nového územného plánu 
mesta. Ďalším dôležitým východiskovým podkladom pre hľadanie možných odpovedí na 
otázky ďalšieho rozvoja mesta je pripravovaný strategický materiál Plán Bratislava do roku 
2030. Na všetkých týchto úlohách priebežne a kontinuálne pracujú viaceré útvary magistrátu 
a MIB. 
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2.20 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  plánovania      
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. vytvoriť samostatnú webovú stránku, kde bude komunikovaný postup prípravy územného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy a prijímané podnety občanov a zúčastnených strán 
a spracovať predbežný harmonogram jednotlivých krokov 

. 
 

                                                                                        T: 27. 09. 2018 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.9) 
Sekcia územného plánovania ďalej komunikuje s Kanceláriou participácie Metropolitného 
inštitútu Bratislava o možnosti spolupráce pri nastavovaní procesu komunikácie prípravy 
nového územného plánu Bratislavy ako aj harmonogramu jednotlivých krokov. V súčasnosti 
prebieha postupný presun spracovateľského oddelenia (Oddelenie územného plánovania) 
na MIB, v štruktúre ktorého sa uvažuje práve s pracoviskom na tvorbu nového územného 
plánu mesta. Obstarávanie nového územného plánu ostáva naďalej v kompetencii Oddelenia 
obstarávania územnoplánovacích v rámci magistrátu. Koordinácia procesu obstarávania, 
spracovania a komunikácie postupnosti krokov na verejnosť je časovo a personálne 
náročnejšia, preto aj plnenie tohto uznesenia vyžaduje dlhší čas.   
 
 
 
2.21 
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. 149/2019 časť C bod 1 a 2 zo dňa 25. 4. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu o plnení Akčného  

plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za predchádzajúci kalendárny rok, 
 
                                                                              T: vždy k 28. 02. 
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2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na konkrétny kalendárny rok s aktualizovanými prioritami. 
 
             T: vždy k 31. 03.       
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 3.10) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020 
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3. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 
3.1 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy - pozemkov evidovaných na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností 
a stavebných objektov k 31. 12. 1995 
Uznesenie č. 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o prírastkoch 
a úbytkoch v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

            TK: 30. 6.  a k 31. 12. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 časť B bod 4 
podbod 4.1 zo dňa 31. 3. 2016 - nový TK: 30. 6. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 223/2003 časť B bod 2 
zo dňa 20. 11. 2003 zmena termínu 1 x ročne k 30. 4.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.2) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Z technických dôvodov nebolo možné pripraviť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 30. 4. 2020 informačný materiál (podklady 
z jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na sekciu správy nehnuteľností 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy boli zaslané tesne pred vypuknutím mimoriadnej 
situácie a zodpovedné pracovníčky nemohli vzhľadom na sťaženú situáciu všetky doručené 
podklady riadne spracovať do databázy hlavného mesta SR Bratislavy). 
 
 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín plnenia 
predmetného uznesenia na 28. 5. 2020. 
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3.2 
Nositeľka uznesenia: PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predsedníčka mandátovej komisie  
Plniteľka úlohy:              PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predsedníčka mandátovej komisie  
 
Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhodnotiť účasť odborníkov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to za obdobie  od 27. 3. 2003 do 31. 12. 2003 a predložiť 
informáciu o tom Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T:  trvalý, ročne k 31. 12.  
                                         TK: januárové zasadnutie  
                                                                                                                 MsZ 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 časť C zo 
dňa 7. 2. 2013 zmena textu a termínu plnenia uznesenia: 
„predkladať informáciu o účasti členov komisií - neposlancov na zasadnutiach komisií 
v predchádzajúcom kalendárnom roku Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy      

T: 31. 3.“ 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.4) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020, ale v dôsledku mimoriadnej situácie sa 
program Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy musel zúžiť na nevyhnutnú 
agendu.  
 
 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín plnenia 
predmetného uznesenia na 28. 5. 2020. 
 
 
 
3.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Matúš Lupták, M.A., poverený riadením sekcie financií                             
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
 
riaditeľa magistrátu 
9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - hmotného,   nehmotného,  
   pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových  účtoch. 

 
T: 31. 1. 2013 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1003/2013 časť B bod 
3 zo dňa 27. 3. 2013 bolo predmetné uznesenie preradené zo „splnených uznesení“ do časti 
„nesplnené uznesenia“ bez návrhu ďalšieho termínu plnenia. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1487/2014 časťou B 
bodom 3.1 zo dňa 27. 3. 2014 bolo schválené mestským zastupiteľstvom predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 3. 2014.   
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1523/2014 časťou B 
bodom 3.1 zo dňa 24. 4. 2014 bolo schválené mestským zastupiteľstvom predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 10. 2014.   
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2015 časťou B 
bodom 5 podbod 5.2 zo dňa 5. 2. 2015 bolo určený nový termín plnenia predmetného 
uznesenia T: úloha trvalá, TK: 1x ročne k 31. 3.    
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.8) 
Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy sa dostala do mierneho časového sklzu 
z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. Aj po viacerých výzvach na 
spracovanie nám stále chýbajú podklady od ČIK 6.5 (Dlhodobý finančný majetok). Napriek 
tomu sa spracovávajú a sumarizujú inventarizačné zápisy a inventarizačné zápisy, súpisy od 
ostatných ČIK, kde sme podklady už obdržali. Inventúrne súpisy k pohľadávkam a záväzkom 
naďalej sú bez porovnania evidenčného stavu, nakoľko výroba šablóny v Norise trvá dlhšie 
ako sme pôvodne predpokladali. V týchto dňoch prebieha u dodávateľa Norisu Intelsoft 
testovanie šablóny.   
 
 Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín 
plnenia predmetného uznesenia T: trvale, TK: vždy k 30. 9. 
 
 
 
3.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
                                 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  

T: každé zasadnutie   
    MsZ 
 
 

Uznesením MsZ č. 405/2016 v časti B bod 4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016 bol schválený 
nový termín predkladania materiálu k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského 
zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 2016. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.11) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020, ale v dôsledku mimoriadnej situácie sa 
program Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy musel zúžiť na nevyhnutnú 
agendu.  
 
 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín plnenia 
predmetného uznesenia na 28. 5. 2020. 
 
 
 
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 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. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 738/2017 časť B zo 
dňa 29. 3. 2017 zmena termínu T: každé 3 mesiace. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.12) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020, ale v dôsledku mimoriadnej situácie sa 
program Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy musel zúžiť na nevyhnutnú 
agendu.  
 
 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín plnenia 
predmetného uznesenia na 28. 5. 2020. 
 
 
 
3.6 
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 (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 

príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Doprava 2007-2013 a Operačného programu Doprava 2014-2020 

 
TK: raz za dva mesiace počnúc 21. 11. 2013 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 
2019 zmena termínu T: raz ročne k 31. 3.  

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.13) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020, ale v dôsledku mimoriadnej situácie sa 
program Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy musel zúžiť na nevyhnutnú 
agendu.  
 
 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín plnenia 
predmetného uznesenia na 28. 5. 2020. 
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3.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
       T:   trvalý 

                                                                                 TK: každoročne počnúc 31. 03. 2015 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.14) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020, ale v dôsledku mimoriadnej situácie sa 
program Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy musel zúžiť na nevyhnutnú 
agendu.  
 
 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín plnenia 
predmetného uznesenia na 28. 5. 2020. 
 
 
 
3.8 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       Ing. arch. Lucia Štasselova, námestníčka primátora,  
                                    
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o každej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej 
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vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 
TK: 30. 6. a 31. 12. 
 

Uznesením rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.  299/2015 
časť B bod 3 podbod 3.1 zmena kontrolného termínu na mesačný interval od 1. 12. 2015 
s tým, že informačný materiál bude predkladaný na každé zasadnutie rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesením rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 
časť B bod 6 podbod 6.6 zmena v predkladaní informácie, a to polročne počnúc 1. 3. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.15) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020, ale v dôsledku mimoriadnej situácie sa 
program Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy musel zúžiť na nevyhnutnú 
agendu.  
 
 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín plnenia 
predmetného uznesenia na 28. 5. 2020. 
 
 
 
3.9 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  plánovania      
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. vytvoriť samostatnú webovú stránku, kde bude komunikovaný postup prípravy územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy a prijímané podnety občanov a zúčastnených strán 
a spracovať predbežný harmonogram jednotlivých krokov 
. 
 

                                                                                        T: 27. 09. 2018 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.20 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 
podbod 4.6 zo dňa 26. 9. 2019 bolo schválené mestským zastupiteľstvom predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 3. 2020.   
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.20) 
Sekcia územného plánovania ďalej komunikuje s Kanceláriou participácie Metropolitného 
inštitútu Bratislava o možnosti spolupráce pri nastavovaní procesu komunikácie prípravy 
nového územného plánu Bratislavy ako aj harmonogramu jednotlivých krokov. V súčasnosti 
prebieha postupný presun spracovateľského oddelenia (Oddelenie územného plánovania) 
na MIB, v štruktúre ktorého sa uvažuje práve s pracoviskom na tvorbu nového územného 
plánu mesta. Obstarávanie nového územného plánu ostáva naďalej v kompetencii Oddelenia 
obstarávania územnoplánovacích v rámci magistrátu. Koordinácia procesu obstarávania, 
spracovania a komunikácie postupnosti krokov na verejnosť je časovo a personálne 
náročnejšia, preto aj plnenie tohto uznesenia vyžaduje dlhší čas.   
  
 Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín 
plnenia predmetného uznesenia TK: štvrťročne, počnúc 1. 5. 2020. 
 
 
 
3.10 
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. 149/2019 časť C bod 1 a 2 zo dňa 25. 4. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu o plnení Akčného  

plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za predchádzajúci kalendárny rok, 
 
                                                                              T: vždy k 28. 02. 
 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na konkrétny kalendárny rok s aktualizovanými prioritami. 
 
             T: vždy k 31. 03.       
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní  - 2.21) 
Predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa priebežne 
plní. Materiál bol pripravený na prerokovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2020, ale v dôsledku mimoriadnej situácie sa 
program Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy musel zúžiť na nevyhnutnú 
agendu.  
 
 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín plnenia 
predmetného uznesenia na 28. 5. 2020. 
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4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných  

 
 
 
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 
neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 05. 2017 
Uznesenie č. 1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť následne na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy kompletný materiál týkajúci sa zrušenia neziskovej organizácie Spoločnosti pre 
rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

 

                                                                                                                  T: 15. 02. 2018 
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 9. 2019 nebola 
„Informácia o plnení uznesení k 30. 6. 2018“ prerokovaná a ani v nasledujúcich mesiacoch 
predchádzajúcim novým voľbám do orgánov hlavného mesta SR Bratislavy v mesiaci 
november 2018. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.11 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 28. 3. 2019. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 109/2019 časť B bod 
4 podbod 4.2 zo dňa 28. 2. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 25. 4. 2019. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 zo dňa 22. 
2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2018 
 
 
Návrh na zrušenie uznesenia: 
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. 
. 

 


