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              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.      422/2020 časť A body 1 a 2 zo dňa 30. 4. 2020 

 
 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.      293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996  
2.2 č.      661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
2.3 č.        49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
2.4 č.      924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.5 č.      971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.6 č.    1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
2.7 č.    1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.8 č.    1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.9 č.    1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.10 č.      135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.11 č.      196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
2.12 č.      345/2019 časť C zo dňa 21. 11. 2019 
 

 
 

B. schvaľuje 
 

3. Určenie nového termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
Bratislavy:    

 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

3.1 primátor 1020/2010 
časť B bod 2 
zo dňa 1. 7. 2010  

 1 x ročne k 15. 9. 1 x ročne - 
októbrové 
zasadnutie MsR  
a  MsZ 
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1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
                                    
Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku 
Bratislava, akciová spoločnosť 
Uznesenie č. 422/2020 časť A body 1 a 2 zo dňa 30. 4. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. súhlasí 

 

1.  s úhradou zálohovej platby na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, za rok 2019 vo výške 

schválenej v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 (5 000 000,00 Eur), pred 

schválením záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy, 

 
                                                                                         T: 31. 05. 2020 

 
2. s navýšením bežného mesačného transferu pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik          

Bratislava, akciová spoločnosť, v súlade so schváleným rozpočtom. 

 
                                                                                              T: 31. 05. 2020 
 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie v časti A bodoch 1 a 2 je splnené. 
bod 1 –  zálohová platba na úhradu EON bola vyplatená na základe dodatku k zmluve 

v dvoch splátkach, a to vo výške 2,5 mil. Eur dňa 14. 05. 2020 a vo výške 2,5 mil. 
Eur dňa 28. 05. 2020; 

 
bod 2  –  navýšenie bežného transferu bolo uhradené na základe dodatku k zmluve v dvoch 

splátkach, a to vo výške 750 tis. Eur dňa 19. 05. 2020 a vo výške 750 tis. Eur dňa 
28. 05. 2020; 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
2.1 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. 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: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 5. 2020 pod písm. e). 
 
 
 
2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh na termínovanie uznesení o predajoch a dlhodobých nájmoch majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
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Mestské zastupiteľstvo 

 

ukladá 

 

riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

4. Pri predkladaní návrhov na predaj alebo  nájom nehnuteľností vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy uvádzať  vždy lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner  povinný 

podpísať s hlavným mestom   SR   Bratislavou    zmluvu   pod     sankciou    straty    

platnosti    uznesenia    Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ak zmluva 

v stanovenej lehote vybraným zmluvným  partnerom nebude podpísaná. 

 
T: trvalý 
TK: 1x ročne k 30. 4. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Sekcia správy nehnuteľností pri predkladaní materiálov na predaj a prenájom nehnuteľností 
v návrhu uznesenia vždy uvádza lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner povinný 
podpísať s hlavným mestom SR Bratislavou zmluvu. 

 
 
 
2.3 
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.“ 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 5. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 479/2020. 
 
 
 
2.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo,, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 
2019 zmena TK: vždy k 31. 10. a k 30. 4. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 5. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 474/2020. 
 
 

 
2.5 
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 
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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 28. 5. 2020 pod písm. c). 
 

 
 
2.6 
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 
k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 
2016. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 5. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 471/2020 s tým, že 
predmetná informácia sa bude predkladať v prípade ak nastanú nové skutočnosti, najneskôr 
však jedenkrát za pol roka. Najbližší termín predloženia informácie na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ak nenastanú nové skutočnosti skôr, je 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 11. 2020. 
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2.7 
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.  
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 5. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 468/2020. 
 
 
 
2.8 
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 
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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.  
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 5. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 469/2020. 
 
 
 
2.9 
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.  
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 5. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 463/2020. 
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2.10 
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. 
 
 
 
2.11 
Nositeľ uznesenia:   Mgr. Rastislav Tešovič, predseda komisie finančnej stratégie a pre      

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

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

hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 

ukladá 

 

komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby sledovala záležitosť týkajúcu sa pozemku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol 

predaný v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

600/1997 zo dňa 25. 09. 1997, osobitne po zrušení tohto uznesenia ako nezákonného 

uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 

2017, a aby sa vyjadrovala k návrhom opatrení vedenia hlavného mesta SR Bratislavy v tejto 

záležitosti, ak to bude považovať za potrebné, s prihliadnutím na jej súčasný stav a ďalší 

vývoj súdnych a iných konaní pred príslušnými orgánmi. 

 
 
                                                                                        TK: štvrťročne, počnú od 1. 7. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy i naďalej sleduje záležitosť týkajúcu sa pozemku 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol predaný v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/1997 zo dňa  , osobitne po99725. 09. 1

nezákonného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného  zrušení tohto uznesenia ako
úce súdne Vzhľadom na prebiehaj .. 11. 201720 Bratislavy č. 997/2017 zo dňa mesta SR

SR Bratislavy ho mesta práv hlavné ochrany majetkových ahľadisk konanie o reštitúcii je z
konania. Až následne bude možné identifikovať, či bola  vhodné vyčkať výsledok tohto

spôsobená  97estského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/19M uznesením
onečného prijatie k epokladom prčo je podstatným pred, uškoda, komu a v akom rozsah

reštituentom a užívateľom  ,ouSR Bratislav usporiadania vzťahov medzi hlavným mestom
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 Vo vzťahu k otázke uplatnenia majetkových práv k pozemku inicioval pozemku.
s majetkom  podnikanie u astratégie a pre správomisie finančnej k2020 predseda  2. 14. ňad

expertné pracovné  éprierezov ského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavymesta Mest
fikovať iident so zámeromSR Bratislavy agistrátu hlavného mesta Mstretnutie na úrovni 

a na tom, že v tomto štádiu právnych rtná skupina sa zhodlExpe ďalšie potrebné právne kroky.
vhodné vyčkať  SR Bratislavy mestahlavného pre ochranu majetkových práv vzťahov je 

gie a pre správu éfinančnej strat ukončenie reštitučného konania vo veci. Predseda komisie
preto  iteľstva hlavného mesta SR BratislavyMestského zastup estapodnikanie s majetkom m a

SR agistrátu hlavného mesta M diteľa sekcie správy majetku2020 požiadal ria 6. dňa 11.
metná reštitučná vec.do preverenie, v akom štádiu sa na súde nachádza pre Bratislavy  

  
 
 
2.12 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií    
 
Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 345/2019 časť  C zo dňa 21. 11. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. ukladá 

 

riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

každoročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o 

výške platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

T: k 30. 06. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 5. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 477/2020. 
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3. Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 
3.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr., RNDr. Viera Sláviková, vedúca oddelenia stratégie a projektov  
                                    
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 
Uznesenie č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú 

správu o realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020. 

 
T: 1x ročne k 15. 9. 

 

 
Návrh na trvalú zmenu termínu predkladania správy v súvislosti s plnením predmetného 
uznesenia: 
 Z dôvodu prácneho spracovávania podkladov k správe o realizovaní Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy od väčšieho počtu 
zainteresovaných subjektov, navrhujeme trvalú zmenu termínu predkladania predmetnej správy 
vždy na októbrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (za 
rok 2019  - MsR dňa 8. 10. 2020, MsZ dňa 22. 10. 2020). 
 
 


