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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.   349/2019 časť B bod 1 zo dňa 12. 12. 2019 
1.2 č.   422/2020 časť A body 1 a 2 a časť B zo dňa 30. 4. 2020 
1.3 č.   464/2020 časť B bod 1 zo dňa 28. 5. 2020 
1.4 č.   482/2020 časť C bod 2 zo dňa 25. 6. 2020 
1.5 č.   502/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 

 
 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
2.2 č.   524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
2.3 č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
2.4 č.   943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
2.5 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.6 č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
2.7 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.8 č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
2.9 č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.10 č.   135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.11 č.   692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
2.12 č.   943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 
2.13 č. 1030/2017 bod 1, 1. alternatíva, zo dňa 8. 12. 2017 
2.14 č. 1097/2018 časť B bod 1 zo dňa 15. 3. 2018 
2.15 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
2.16 č. 1212/2018 časť A body 1 a 2 a časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 
2.17 č.   149/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 25. 4. 2019 
2.18 č.   198/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
2.19 č.   202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
2.20 č.   345/2019 časť  C zo dňa 21. 11. 2019 
2.21 č.   464/2020 časť B bod 2 zo dňa 28. 5. 2020 
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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 riaditelia 
organizácií 
zriadených 
mestským 
zastupiteľstvom  

691/2005  
časť B  
zo dňa 26. 5. 2005 
 

30. 6. 2020 METRO, a.s. 
GIB, mestská 
 príspevková org. 
T: 31. 12. 2020 
ZUŠ Miloša 
Ruppeldta, 
CVČ Gessayova 6 
T: 22. 10. 2020 
 

3.2 dozorná rada 
ALIANCIA 
STARÁ 
TRŽNICA 

943/2013  
zo dňa 7. 2. 2013 
v znení uznesenia  
č. 1033/2013  
zo dňa 25. 4. 2013 
 

polročne: k 30. 6 
a k 31. 12. 

vždy raz ročne 
k 30. 6. 

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

pôvodný termín: 
štvrťročne 
zmeny termínov: 
T: mesačne 
T: každé 3 mesiace 

T: 22. 10. 2020 

3.4 primátor 1326/2013 
časť B bod 2 
zo dňa 21. 11. 2013 
 

každoročne  
- 30. 6. 

T: 22. 10. 2020 

3.5 riaditeľ GIB-u 943/2017 
časť C bod 1 
zo dňa 28. 9. 2017 

do 30. 6. 2018 
uznesenie nebolo  
v termíne splnené 
 a nebol určený 
 nový termín 
 plnenia 

T: kontrola 
    štvrťročne  
počnúc 1. 10. 2020 

3.6 primátor 1030/2017 
bod 1 zo  
dňa 8. 12. 2017 

bez termínu 
31. 12. 2018 
31.   5. 2019 
30.   6. 2020 

T: 22. 10. 2020 

3.7 primátor 1097/2018 
časť B bod 1 
zo dňa 15. 3. 2018 

1. 6.  2018  
27. 9. 2018 
31. 5. 2019 
30. 6. 2020 

T: vždy ročne  
     k 31. 12 
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3.8 primátor 198/2019 
zo dňa 30. 5. 2019 

bez termínu 
T: 30. 6. 2020 

TK: polročne 
       k 31. 12. 
       a k 30. 6. 

3.9 primátor 202/2019 
časť B body 1 a 2  
zo dňa 27. 6. 2019 

30. 6. 2020 T: 26. 11. 2020 
a ďalej 
v štvrťročných 
intervaloch 

3.10 primátor 464/2020  
časť B bod 2  
zo dňa 28. 5. 2020 
 

T: 31. 8. 2020 TK: 31. 10. 2020 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
1.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie 
príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 349/2019 časť B bod 1 zo dňa 12. 12. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. v prípade zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti na rok 2020 predložiť na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy aktualizovaný výpočet 
percentuálnych podielov, ktorý zohľadní nové výmery dane z nehnuteľnosti pre jednotlivé 
mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
          T: 30. 4. 2020 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 398/2020 časť B bod 3 
podbod 3.3 zo dňa 27. 2. 2020 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2020. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov mestských častí hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2020 bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 25. 6. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 484/2020. 
 
 
 
1.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
                                   Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
                                   predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti DPB, akciová  

spoločnosť 
 
Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku 
Bratislava, akciová spoločnosť 
Uznesenie č. 422/2020 časť A body 1 a 2 a časť B zo dňa 30. 4. 2020 
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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. 5. 2020  

 
 2. s navýšením bežného mesačného transferu pre obchodnú spoločnosť Dopravný   
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
                                                                                              T: 31. 5. 2020  

 
B. žiada 

 
predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, 
na dvojtýždennej báze informovať vedenie hlavného mesta SR Bratislavy o aktuálnej finančnej 
situácii obchodnej spoločnosti. 
 
 
                                                                                             T: priebežne 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
 
časť A 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. 
 
časť A 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; 
 
časť B: 
Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, zasiela reporty na 
dvojtýždňovej báze na sekciu financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania      
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Petícia PROTI zástavbe parku a časti parkoviska Humenské námestie v lokalite Lúky 
VII. 
Uznesenie č. 464/2020 časť B bod 1 zo dňa 28. 5. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby zohľadnil predložené pripomienky v dôvodovej správe k Petícii PROTI výstavbe 
polyfunkčného domu 
na Humenskom námestí v lokalite Lúky VII a zabezpečil prehodnotenie predchádzajúceho 
platného stanoviska 
k výstavbe polyfunkčného domu na Humenskom námestí, 
 

T: bezodkladne 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Po stretnutí so zástupcami podporovateľov predmetnej petície, ktoré zorganizovalo hlavné 
mesto SR Bratislava, boli dňa 07. 08. 2020 expedované listy, v ktorých 
v súvislosti s predmetnou výstavbou hlavné mesto SR Bratislava odpovedalo na žiadosti pána 
Ing. Jána Hrčku, starostu  mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcov obyvateľov, 
Humenského námestia a okolia o preskúmanie a prehodnotenie záväzného stanoviska, ktoré 
bolo vydané k stavbe „Polyfunkčný dom na Humenskom námestí v Bratislave“.  

 
 
 
1.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 
a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 
Uznesenie č. 482/2020 časť C bod 2 zo dňa 25. 6. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. aby súčasťou každého materiálu predkladaného na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy týkajúceho sa zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
bola príloha ako informačný materiál aktuálny investičný plán na daný rok. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Súčasťou každého materiálu predkladaného na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy týkajúceho sa zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy bude vždy  
informačný materiál o aktuálnom investičnom pláne na daný rok v prípade ak bude dotknutý 
zmenou rozpočtu.  
 
 
 
1.5 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ladislav Križan, PhD, riaditeľ STARZ-u 
 
Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 502/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 

riaditeľa príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
mesta SR Bratislavy  
na mesačnej báze informovať vedenie hlavného mesta SR Bratislavy o aktuálnej situácii 
v príspevkovej organizácii najmä vzhľadom na vývoj rokovaní s HC SLOVAN Bratislava a.s., 
a Bratislava Capitals, a.s., pri predpokladanom spoločnom využívaní Zimného štadióna 
Ondreja Nepelu oboma športovými klubmi v sezóne 2020/2021 v najvyššej slovenskej súťaži 
v ľadovom hokeji – Tipsport lige a nadnárodnej hokejovej súťaži pre sezónu 2020/2021 bet-
at–home Eishockey liga. 
 
                                                                                        T: 05. 08. 2020,  05. 09. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácie o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii najmä vzhľadom na vývoj rokovaní 
s HC SLOVAN Bratislava a.s., a Bratislava Capitals, a.s., pri predpokladanom spoločnom 
využívaní Zimného štadióna Ondreja Nepelu oboma športovými klubmi v sezóne 2020/2021 
v najvyššej slovenskej súťaži v ľadovom hokeji – Tipsport lige a nadnárodnej hokejovej 
súťaži pre sezónu 2020/2021 bet-at–home Eishockey liga, bola predložená vedeniu hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 8. augusta 2020 a 16. septembra 2020. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
2.1 
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 mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Určenie nového kontrolného termínu - 3.1) 
Informačné materiály o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
sa nachádzajú medzi informačnými materiálmi. 
 
Okrem: 
Obchodná spoločnosť METRO, a.s.,  
Generálny investor Bratislavy, mestská príspevková organizácia,  
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava, mestská príspevková 
organizácia,   
Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava, mestská príspevková organizácia.   
 
 

 
2.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 
vyhliadkach do budúcnosti 
Uznesenie č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa 

realizuje separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého 
materiálu. 

 
T:   trvale, 1x ročne 

                                                                                                         TK: k 30. 6.,  
                                                                                                                počnúc rokom  2002 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 25. 6. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 532/2020. 
 
 
 
2.3 
Nositelia uznesenia:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľka:           Ing. Mária Pulcová, oddelenie vzťahov s verejnosťou 
                                      
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                  T: trvale 
                    TK: 1x ročne - 30. 6. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 25. 6. 2020 pod písm. j). 
 
        

 
2.4 
Nositeľ uznesenia:     Dozorná rada ALIANCIE STARÁ TRŽNICA 
Plniteľ úlohy:             Dozorná rada ALIANCIE 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 
 
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. (Určenie nového kontrolného termínu - 3.2) 
 
V 1. polroku 2020 sa uskutočnili v priestoroch mestského centra Starej tržnice tieto podujatia: 
 
Január 2020 
11. január: TRH – PIAC -MARKT 
18. január: TRH – PIAC – MARKT 
25. január: TRH – PIAC – MARKT 
29. január: súkromné podujatie 
30. január: Superbloger 2019 – odovzdávanie ocenení 
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Február 2020 
1. február: TRH – PIAC – MARKT 
5. február: súkromné podujatie 
8. február: TRH – PIAC – MARKT 
10. február: SEO zraz 2020 – konferencia 
14. február: súkromné podujatie 
15. február: TRH – PIAC – MARKT 
22. február: TRH – PIAC – MARKT 
25. - 28. február: Street Food Park v tržnici 
29. február: TRH – PIAC – MARKT 
 
Marec 2020 
7. marec: TRH – PIAC – MARKT 
8. marec: súkromné podujatie 
Podujatia a trhy zrušené z dôvodu pandémie COVID-19. 
Stará tržnica v spolupráci s HLMBA slúžila ako sklad postelí a mobiliáru pripraveného v 
prípade potreby pre karanténne centrum, ako aj sklad a 
distribučný bod balíčkov pomoci pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 
 
Apríl 2020 
30. apríl: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Bratislavy 
 
Máj 2020 
16. máj: malý potravinový trh pred tržnicou 
23. máj: malý potravinový trh pred tržnicou 
28. máj: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Bratislavy 
29. máj: Zasadnutie zastupiteľstva BSK 
30. máj: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
 
Jún 2020 
6. jún: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
13. jún: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
20. jún: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
24. jún: Metropolitné fórum 
24. - 27. jún: Street Food Park – pred tržnicou 
27. jún: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
29. - 30. jún: Vyhodnotenie prvého kola medzinárodnej architektonickej súťaže obnovy 
Kúpeľov Grössling. 
 
 
 
2.5 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, poverený vedením 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 
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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 25. 6. 2020 pod písm. d). 
 

 
 
2.6 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ 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 neukončených rokovaní, zabezpečovaných oddelením energetického manažmentu 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  
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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. (Určenie kontrolného termínu - 3.3) 
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 25. 6. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 538/2020. 
 
 

 
2.8 
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. 3. 2015 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. 6. 2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 433/2020. 
 
 
 
2.9 
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 
 
 

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. 
Vo februári 2020 sa uskutočnil odborný workshop s cieľom formulácie súborného stanoviska 
hlavného mesta SR Bratislavy s prihliadnutím na pripomienky obyvateľov, aktuálne známe 
investičné zámery hlavného mesta SR Bratislavy aj súkromných investorov. Workshopu sa 
zúčastnili interní aj externí odborníci z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalšie 
workshopy sa nepodarilo zorganizovať z dôvodu opatrení súvisiacich s koronavírusom 
COVID-19 v mesiacoch marec- apríl 2020. 
Naďalej pokračujeme so stretnutiami v rámci skupiny Petržalská os, ktorej odsúhlasené 
projekty budeme zapracovávať do súborného stanoviska. V rámci pracovnej skupiny sa 
venujeme analýzam územia centrálnej osi a overovaniu potenciálnych investícii hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
V súčasnosti sa prebiehajú stretnutia na pravidelnej báze pracovnej skupiny Petržalka City 
a pracovnej skupiny Manuál rozvoja územia Petržalka City, na ktorých v zmysle dodatku 
č. 18-83-0360-06-03 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č.  18-83-0360-06-00 v znení 
Dodatku č. 18-83-0360-06-01 zo dňa 18. 11. 2008  a Dodatku č. 18-83-0360-06-02 zo dňa 
13. 2. 2013. 
Aktuálne sa tiež intenzívne venujeme pripomienkovaniu dokumentácie pre realizáciu 
električkovej trate (Nosný systém MHD, 2 časť, Bosákova ulica - Janíkov dvor), ktorý je 
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vzhľadom na časový harmonogram prioritou hlavného mesta SR Bratislavy, a ako taký bude 
plne akceptovaný a zapracovaný do riešenia urbanistickej štúdie Petržalskej rozvojovej osi. 
Vyššie spomínané aktivity majú zásadný vplyv na riešenie urbanistickej štúdie Centrálnej 
rozvojovej osi. Tieto aktivity hlavného mesta SR Bratislavy podmieňujú aj ďalšie vyvolané 
investície (lávky, priečne prepojenia, revitalizácie územia...), ktoré urbanistickej štúdie v plnej 
miere rešpektuje a zapracuje. 
 
Ďalší postup: 
V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na dokumentáciu pre realizáciu participatívneho 
kontajneru na základe ktorého útvar hlavnej architektky spolu s oddelením. verejného 
obstarávania pripraví a spustí verejné obstarávanie na jeho realizáciu. Kontajner bude slúžiť 
primárne pre participatívne a informačné aktivity mesta o urbanistickej štúdii Petržalská os 
a projektu NS MHS II. Etapa Bosákova - Janíkov dvor. 
Počas leta prebiehajú pravidelné interné stretnutia ku konceptom urbanistickej štúdie 
Petržalka za účelom prípravy súborného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
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 
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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 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 
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s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
 

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

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

plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web 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. 
 
 
 
2.11 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, poverený vedením 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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 845/2017 časť B bod 4 
podbod 4.2 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2017. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 časť B bod 4 
podbod 4.3 zo dňa 28. 9. 2017 bol schválený nový termín splnenia uznesenia na 31. 12. 2017 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/20217 časť B 
bod 4 podbod 4.2 zo dňa 7. 12. 2017 bol schválený nový termín na 31. 3. 2018 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 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. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti prebieha historický prieskum listín v archívoch, ako parkovisko vzniklo a kto 
bol pôvodne stavebníkom, atď. Prieskum predmetných listín je časovo náročný.  
 
 
 
2.12 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Barbora Pavligová, poverená vedením oddelenia stavebných 

činností  
     
Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych 
terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie 
majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás 
Uznesenie č. 943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi Generálneho investora Bratislavy, aby 
1. urýchlene skolaudoval pochôdzne terasy, ktoré si vedie vo vlastnej evidencii 
nedokončených stavieb, 
 
                                                        

                                                        T: do 30. 6. 2018 
 

Dňa 7. 2. 2019  na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bolo toto  
uznesenie označené za nesplnené a nebol určený nový termín jeho plnenia.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Určenie kontrolného termínu - 3.5) 
Dňa 27. 7. 2020 sa uskutočnilo stretnutie ohľadom plánovanej grantovej schémy pre 
pochôdzne terasy v Petržalke. Stretnutie zorganizovalo Oddelenie stavebných činností so 
zástupcami Oddelenia stratégie a projektov, Sekcie právnych činností a GIB ohľadom 
procesných krokov a nastavenia schémy. Stretnutie bude pokračovať s prizvaním pána 
poslanca JUDr. Milana Vetráka., PhD.  
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2.13 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 1, 1. alternatíva, zo dňa 8. 12. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada  

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

1. predložiť materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo 
februári 2018 v alternatívach: 
 
alternatíva 1: vytvoriť mestský komunálny podnik rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8  
alebo Technickej č. 6, 
 
        T: bez termínu 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 časť B 
bod 5 podbod 5.8 zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu na 31. 12. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.12 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu na 31. 5. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 200/2019 časť B bod 
3 podbod 3.1 zo dňa 27. 6. 2019 zmena termínu na 30. 6. 2020. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie č. 1030/2017 v bode 1, alternatíva 1, sa priebežne plní. (Určenie kontrolného 
termínu - 3.6) 
Mestský komunálny podnik sa vytvára rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8, perspektívne 
na Technickej ulici. Postupne prichádza k personálnemu  i technickému budovaniu mestského 
podniku. 
 
 
 
2.14 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
 
Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 
Uznesenie č. 1097/2018 časť B bod 1 zo dňa 15. 3. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať štúdiu na zistenie nákladov potrebných na obnovenie bývalého areálu 

Technických služieb mesta na Technickej ulici č. 6, 
                                                                                         

         T: 1. 6. 2018 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1187/2018 časť B 
bod 3 podbod 3.2 zo dňa 28. 6. 2018 zmena termínu na 27. 9. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.17 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu na 31. 5. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 200/2019 časť B bod 
3 podbod 3.4 zo dňa 27. 6. 2019 zmena termínu na 30. 6. 2020. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Určenie kontrolného termínu - 3.7) 
Čo sa týka areálu Technickej 6 - je to v riešení z dôvodu, že daný areál je v nefunkčnom stave 
- do budúcnosti sa plánuje rekonštrukcia s obstaraním projektovej dokumentácie v roku 2021. 
V súčasnej dobe mestský komunálny podnik je prevádzkovaný na Bazovej 6.  
  
 
 
2.15 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  plánovania      
                                   Ing. Lukáš Sojka, riaditeľ sekcie informatiky a dátovej politiky 
 
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.  9. 2018 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 421/2020 časť B bod 3 
podbod 3.9 zo dňa 30. 4. 2020  zmena termínu predkladania materiálu T: štvrťročne počnúc 
1. 5. 2020. 
 
 
 
 



22 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia územného plánovania ďalej komunikuje s kanceláriou participácie Metropolitného 
inštitútu Bratislava o možnosti spolupráce pri nastavovaní procesu komunikácie prípravy 
nového územného plánu hlavného mesta SR  Bratislavy ako aj harmonogramu jednotlivých 
krokov. V súčasnosti prebieha postupný presun spracovateľského oddelenia (oddelenie 
územného plánovania) na Metropolitný inštitút Bratislavy, v štruktúre ktorého sa uvažuje 
práve s pracoviskom na tvorbu nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
Obstarávanie nového územného plánu ostáva naďalej v kompetencii oddelenia obstarávania 
územnoplánovacích dokumentov 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.    
 
 
 
2.16 
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 a 2 a časť B bod 1 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 
 

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 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 
podbod 4.6 zo dňa 26. 9. 2019 zmena termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia, TK: 
štvrťročne. 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dodávateľ dokumentácie BROZ a zainteresované strany spracovávajú aktuálne pripomienky 
k textovej a grafickej časti. Konečnú verziu textovej a grafickej časti so zapracovanými 
pripomienkami bola doručená sekcii životného prostredia dňa 7. 9. 2020 v digitálnej forme 
a po preštudovaní, bol dodávateľ ešte požiadaný o zapracovanie drobných pripomienok. Po 
dopracovaní kompletný materiál bude predložený na prerokovanie pravidelnej porady 
primátora koncom septembra 2020. 
  
 
 

2.17 
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 body 1 a 2 zo dňa 25. 4. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej 
a pešej dopravy za predchádzajúci kalendárny rok, 
 
                                                                                 T: vždy k 28. 2. 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na konkrétny kalendárny rok s aktualizovanými prioritami. 
 
                T: vždy k 31. 3.    
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Správu o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za predchádzajúci 
kalendárny rok 2019 a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na konkrétny 
kalendárny rok 2020 s aktualizovanými prioritami boli predložené na rokovanie Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 6. 2020 a bolo k nim prijaté uznesenie 
č. 534/2020. 
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2.18 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STARZ-u 

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: bez termínu 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 
podbod 4.7. zo dňa 26. 9. 2019 predĺženie termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 379/2020 časť B bod 4 
podbod 4.2. zmena termínu - 30. 6. 2020. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Určenie kontrolného termínu plnenia uznesenia - 3.8) 
Od stretnutia konaného dňa 15. 7. 2020 o 11.00 h za účasti už dnes nových vlastníkov HC 
SLOVAN Bratislava a.s., pána Rudolfa Hrubého, ktorý má mať majoritu a pána Pavla 
Hofstädtera a pána Eduarda Jánošíka na jednej strane a pána primátora Matúša Valla a jeho 
tímu na druhej strane prišlo k medializácii Memoranda o podpise kúpno- predajnej zmluvy, 
ktoré uzavreli Juraj Široký s pánom Rudolfom Hrubým dňa 16. 7. 2020. Až v štvrtok - 20. 8. 
2020 prišlo následne k organizácii tlačovej konferencie v priestoroch zimného štadióna 
Ondreja Nepelu, na ktorej bolo oznámené sfinalizovanie celej tejto veľmi komplexnej 
transakcie. Uplynul tak viac ako mesiac, čím prišlo k zdržaniu všetkých predpokladaných 
procesov bez zavinenia STARZ-u.  
Je veľmi potešiteľné, že po zmene vlastníkov akciovej spoločnosti, resp. štatutárneho 
zástupcu občianskeho združenia prišlo k na stretnutí konanom dňa 15. 7. 2020 dohodnutému 
splateniu záväzkov po lehote splatnosti.   
Toto už na 100% nastalo u HC SLOVAN Bratislava a.s., ktorý na účet STARZ uhradil sumu 
najprv sumu 464 272,11 Eur a neskôr 51 134,41 Eur.  
Je takisto veľmi potešiteľné, že po zmene manažérskej kontroly v HC SLOVAN Bratislava- 
mládež prišlo k splateniu nie úplne všetkých existujúcich záväzkov tohto občianskeho 
združenia po lehote splatnosti, ale bola STARZ poukázaná zásadná suma z dlžnej sumy, a to 
vo výške 100 000,00 Eur. Platby za obdobie od augusta 2020 prebiehajú pravidelne cez 
zálohové faktúry. Neuhradené faktúry združenia za dlhy spred sezóny 2020/21 k 13. 9. 2020 
predstavujú sumu 81 103, 83 Eur, pričom po lehote splatnosti je 73 835,85 Eur a je 
predpoklad ich skorého uhradenia.  
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Vzhľadom na všetky existujúce zmluvy a ich dodatky s HC Slovan Bratislava, a.s. museli byť 
STARZ už dávnejšie vystavené a a.s. i doručené sankčné faktúry č. 20500022 na sumu 
2 223,07 Eur, č. 20500023 na sumu 9 866,37 Eur, č. 20500024 na sumu 32 788,39 Eur 
a najmä č. 20500025 na sumu 147 017,53 Eur, ktoré však majú splatnosť až na konci 
septembra 2020. Na požiadanie nových vlastníkov HC Slovan, a.s., im zatiaľ neboli 
vystavené a najmä doručené zo zmlúv plynúce sankčné faktúry č. 20500033 na sumu 
17 36,85 Eur a č. 20500034 na sumu 71  019,19 Eur.  
Dôvodom je snaha o hľadanie spoločných, veľmi komplexných riešení popri prebiehajúcej 
pandémii COVID-19 medzi predstaviteľmi HC SLOVAN Bratislava, mesta Bratislava 
a STARZ. I preto stále prebiehajú rokovania a diskusie o možnej úprave existujúcich zmlúv 
(NZ 17/2011 s 10 dodatkami, NZ 27/2011 s 12 dodatkami, NZ 28/2011 s 13 dodatkami, NZ 
29/2011 s 11 dodatkami, NZ 30/2011 s 9 dodatkami), poslednýkrát za prítomnosti dnes už 
bývalého námestníka primátora Juraja Káčera zodpovedného i za šport (Vláda SR ho následne 
zvolila 9. 9.2 020 do funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a vzdal sa funkcie 
námestníka primátora), riaditeľa STARZ-u Ladislava Križana a 3 nových vlastníkov akciovej 
spoločnosti dňa 4. 9. 2020, ktoré zatiaľ neboli úspešne ukončené.  
 
 
 
2.19 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. pripraviť na základe Vyhľadávacej štúdie možností realizácie záchytných parkovísk 

a parkovacích domov  v hlavnom meste SR Bratislave (2017) zoznam prioritných lokalít 
a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy a tieto 
v podobe samostatného materiálu predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 30. 6. 2020 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. vypracovať koncepciu výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk v hlavnom 

meste SR Bratislave, pripraviť zoznam prioritných lokalít a predložiť ich na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 30. 6. 2020 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia - 3.9) 
Na základe vyhľadávacej štúdie a miestnych šetrení sme spracovali materiál/zoznam lokalít 
vhodných pre realizáciu potenciálnych rezidenčných parkovísk a parkovacích domov pre 
kľúčové mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré budú pilotne spúšťať reguláciu 
parkovania vo vybraných zónach vrátane lokalít pre záchytné parkoviská/parkovacie domy 
v intraviláne hlavného mesta SR Bratislava.  
Jednotlivé lokality ako aj typ stavieb (parkovisko/parkovací dom) sa priebežne konzultujú so 
zástupcami prioritných mestských častí hlavného mesta SR Bratislava s ohľadom na 
plánovaný rozpočet 2021 - 2023. 
Aktualizovaný materiál bude zaslaný všetkým mestským častiam hlavného mesta SR 
Bratislava na vyjadrenie, resp. doplnenie a prípadné pripomienky budú zapracované do 
finálnej verzie, ktorá bude predložená na Pravidelnú poradu primátora, príslušnej komisii 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskú radu hlavného mesta SR 
Bratislavy a Mestské zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
Pre už odobrené projekty sme požiadali prostredníctvom oddelenia stavebných činností 
magistrátu Generálneho investora Bratislavy (GIB) zabezpečiť verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre tieto projekty. 
Čo sa týka záchytných parkovísk rokujeme s vybranými súkromnými spoločnosťami 
(obchodnými reťazcami a inými) a majiteľmi vhodných pozemkov o možnosti spolupráce 
a využívaní ich jestvujúcich parkovísk ako záchytných a možnosti realizácie nových 
záchytných parkovísk. 
So zámerom opodstatnenosti a otvorenia niektorých záchytných parkovísk pripravujeme 
aktuálne projektovú dokumentáciu za účelom regulácie súčasného parkovania na priľahlých 
komunikáciách. 

 
 
 
2.20 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov 
 
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. 6. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dňa 28. 5. 2020 bol na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
predložený predmetný materiál a k nemu bolo prijaté uznesenie č. 477/2020.  
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2.21 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania      
 
Petícia PROTI zástavbe parku a časti parkoviska Humenské námestie v lokalite Lúky 
VII. 
Uznesenie č. 464/2020 časť B bod 2 zo dňa 28. 5. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

2. aby preskúmal možnosť zámeny pozemku, ktorého sa petícia týka, za iný pozemok na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého 
hodnota je rovnocenná so zamieňaným pozemkom, a to vrátane investičného potenciálu 
takého pozemku, za podmienky, že pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy sa 
nachádza v území regulovanom územným plánom zóny, resp. že sa bude nachádzať na takto 
regulovanom území, a aby o takejto možnosti rokoval s vlastníkom pozemku, na ktorom sa 
plánuje výstavbu polyfunkčného domu na Humenskom námestí. 
 

T: 31.  8. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Určenie kontrolného termínu - 3.10) 
Sekcia správy nehnuteľností preverilo možnosť zámeny, pričom dospelo k nasledovnému 
stanovisku: 
Projekt „Polyfunkčného domu na Humenského námestí v Bratislave“ má byť realizovaný 
výlučne na pozemkoch v súkromnom vlastníctve. Zároveň na daný projekt boli vydané všetky 
potrebné súhlasné stanoviská, záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy 
k investičnému zámeru ako aj vyhodnotenie DÚR ako súladnej s Územným plánom mesta 
Bratislavy. Z materiálu predkladaného na rokovanie mestského zastupiteľstva konaného dňa 
28. 5. 2020, vypracovaného sekciou územného plánovania jasne vyplýva, že v súčasnosti 
neexistuje dôvod na zamedzenie realizácie danej výstavby. Uvedeným materiálom bola 
petícia občanov proti tejto výstavbe vyhodnotená ako nedôvodná s uvedením relevantných 
dôvodov. Sekcia správy nehnuteľností nepovažuje za vhodné riešenie danej situácie lustráciu 
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a ich následnú zámenu s terajšími 
vlastníkmi pozemkov na Humenskom námestí. Dôvodom je skutočnosť, že hlavné mesto SR 
Bratislava v prvom rade využíva takéto pozemky na plnenie svojich úloh, ktoré mu mimo 
iného vyplývajú aj z rôznych zákonov ako aj na verejnoprospešné stavby a účely. Z pohľadu 
sekcie správy nehnuteľností ide o nekoncepčné riešenie, ktoré môže predstavovať precedens, 
kedy by vlastníci obdobných pozemkov mohli špekulatívne vyvolávať rovnaký stav ako na 
Humenskom námestí, za účelom získania iných, pre nich lukratívnejších pozemkov. Za 
nekoncepčné považujeme toto riešenie aj z dôvodu, že vlastníctvo je okrem iného chránené aj 
Ústavou SR, pričom nikoho nemožno nútiť, aby sa svojho vlastníctva vzdal. Preto aj po 
prípadnom oslovení vlastníkov pozemkov a zahájení rokovaní, by muselo dôjsť ku konsenzu 
všetkých zúčastnených strán o predmete zámeny. Prípadnú zámenu pozemkov v zásade 
nepovažujeme ani za konečné riešenie, keďže po zámene pozemkov a prípadnom schválení 
rovnakého investičného zámeru na inom mieste sa môže daná situácia opakovať. Zároveň si 
nemyslíme, že by išlo o zaujímavú ponuku pre stavebníka, keďže v súčasnosti splnil všetky 



28 
 

podmienky, ktoré mu pri príprave a realizácií projektu ukladajú platné právne predpisy SR 
a iné predpisy dotknutých orgánov a v prípade zámeny by musel celý proces absolvovať 
opätovne bez záruky povolenia stavby. Sekcia správy nehnuteľností vzhľadom na uvedené 
odporúča riešiť skutkový stav iným spôsobom ako zmenou majetkovoprávneho usporiadania 
vzťahov k daným nehnuteľnostiam. 
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3. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 
3.1 
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 
 

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. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesenia.(Uznesenie sa priebežne plní - 2.1)  
 
Obchodná spoločnosť METRO, a.s., -  žiadosť o predĺženie termínu plnenia predmetného 
uznesenia bola dňa 27. 8. 2020 schválená mestským kontrolórom z dôvodu, že ešte prebiehajú 
rokovania na obchodnej spoločnosti Metro, a.s., ako aj na hlavnom meste SR Bratislave a ešte 
nedošlo k finálnym dohodám s tým, že predmetný informačný materiál bude spracovaný k 31. 
12. 2020. 
 
Generálny investor Bratislavy, mestská príspevková organizácia  z dôvodu výskytu 
infekčného ochorenia COVID-19 na pracovisku a následnej povinnej karanténe 
zodpovedných zamestnancov žiada o predĺženie splnenia predmetného uznesenia k 31. 12. 
2020. 
 
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava, mestská 
príspevková organizácia žiada o možnosť predloženia predmetnej informácie na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020  s následným zdôvodnením: 
V  súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2020 bola v ZUŠ 
Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava (ďalej iba „ZUŠ“) vykonaná  mestským 
kontrolórom kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé 
služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach verejného obstarávania vo 
vybraných mestských podnikoch a mestských organizáciách. Kontrolované obdobie bolo 01. 
01. 2018 - 31. 12. 2019, kontrola bola vykonaná od 10. 01. 2020 a na jej základe bol ZUŠ 
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predložený návrh správy z kontroly, ktorý uložil ZUŠ odporúčania, voči ktorým ZUŠ 
nepodala námietky. Na základe odporúčaní prijala ZUŠ opatrenia a správu o ich plnení zaslala 
mestskému kontrolórovi 30. 04. 2020. ZUŠ neboli uložené opatrenia, ale iba odporúčania 
a v dôsledku náročného obdobia prerušenia vyučovania v ZUŠ a jej opätovného otvorenia, 
unikla našej pozornosti povinnosť predložiť informačný materiál na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v určenom termíne 24. 9. 2020. 
 
Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava, mestská príspevková organizácia, 
takisto požiadala o predloženie predmetnej informácie  na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020 z dôvodu sťažených pracovných podmienok 
spôsobených COVID-19, nakoľko predmetné zariadenie bolo zatvorené. 
 
 
 

3.2 
Nositeľ uznesenia:     Dozorná rada ALIANCIE STARÁ TRŽNICA 
Plniteľ úlohy:             Dozorná rada ALIANCIE 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 
 
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: 
Určenie nového kontrolného termínu. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.4) 
 
V 1. polroku 2020 sa uskutočnili v priestoroch mestského centra Starej tržnice tieto podujatia: 
 
Január 2020 
11. január: TRH – PIAC -MARKT 
18. január: TRH – PIAC – MARKT 
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25. január: TRH – PIAC – MARKT 
29. január: súkromné podujatie 
30. január: Superbloger 2019 – odovzdávanie ocenení 
 
Február 2020 
1. február: TRH – PIAC – MARKT 
5. február: súkromné podujatie 
8. február: TRH – PIAC – MARKT 
10. február: SEO zraz 2020 – konferencia 
14. február: súkromné podujatie 
15. február: TRH – PIAC – MARKT 
22. február: TRH – PIAC – MARKT 
25. - 28. február: Street Food Park v tržnici 
29. február: TRH – PIAC – MARKT 
 
Marec 2020 
7. marec: TRH – PIAC – MARKT 
8. marec: súkromné podujatie 
Podujatia a trhy zrušené z dôvodu pandémie COVID-19. 
Stará tržnica v spolupráci s HLMBA slúžila ako sklad postelí a mobiliáru pripraveného v 
prípade potreby pre karanténne centrum, ako aj sklad a 
distribučný bod balíčkov pomoci pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 
 
Apríl 2020 
30. apríl: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Bratislavy 
 
Máj 2020 
16. máj: malý potravinový trh pred tržnicou 
23. máj: malý potravinový trh pred tržnicou 
28. máj: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Bratislavy 
29. máj: Zasadnutie zastupiteľstva BSK 
30. máj: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
 
Jún 2020 
6. jún: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
13. jún: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
20. jún: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
24. jún: Metropolitné fórum 
24. - 27. jún: Street Food Park – pred tržnicou 
27. jún: TRH-PIAC-MARKT – potravinový trh pred tržnicou + v interiéri 
29. - 30. jún: Vyhodnotenie prvého kola medzinárodnej architektonickej súťaže obnovy 
Kúpeľov Grössling. 
 
 Navrhujeme predkladať predmetný informačný materiál raz ročne po 
spracovaní výročnej správy ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA za predchádzajúci rok, 
a to vždy k 30. 6.  
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3.3 
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: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.7) 
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 24. 9. 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 22. 10. 2020. 
 
 
 
3.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Mgr. Zuzana Trubíniová, referát výkonu majetkových práv mesta 
  
Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej 
organizácií cestovného ruchu na roky 2014 - 2016 
Uznesenie č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Výročnú správu 

o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 
 

                                                                                                             T: každoročne - 30. 6. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia.  
Nakoľko valné zhromaždenie Bratislavskej organizácie cestovného ruchu sa bude konať až 
28. 9. 2020 (t. z. až po septembrovom zasadnutí Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy), správu o činnosti bude možné predložiť až na októbrovom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020. 
 
 Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme  predložiť Výročnú správu 
o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020. 
 
 
 
3.5 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Barbora Pavligová, poverená vedením oddelenia stavebných 

činností  
     
Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych 
terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie 
majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás 
Uznesenie č. 943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi Generálneho investora Bratislavy, aby 
1.  urýchlene skolaudoval pochôdzne terasy, ktoré si vedie vo vlastnej evidencii 
nedokončených stavieb, 
 
                                                        

                                                        T: do 30. 06. 2018 
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Dňa 7. 2. 2019  na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bolo toto  
uznesenie označené za nesplnené a nebol určený nový termín jeho plnenia.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia. ( Uznesenie sa priebežne plní - 2.12) 
Dňa 27. 7. 2020 sa uskutočnilo stretnutie ohľadom plánovanej grantovej schémy pre 
pochôdzne terasy v Petržalke. Stretnutie zorganizovalo Oddelenie stavebných činností so 
zástupcami Oddelenia stratégie a projektov, Sekcie právnych činností a GIB ohľadom 
procesných krokov a nastavenia schémy. Stretnutie bude pokračovať s prizvaním pána 
poslanca JUDr. Milana Vetráka., PhD.  
  
 Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia štvrťročne počnúc 1. 10. 2020. 
 
 
 
3.6 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 1, 1. alternatíva, zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada  

 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

1. predložiť materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo 
februári 2018 v alternatívach: 
 
alternatíva 1: vytvoriť mestský komunálny podnik rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8  
alebo Technickej č. 6, 
 
        T: bez termínu 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 časť B 
bod 5 podbod 5.8 zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu na 31. 12. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.12 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu na 31. 5. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 200/2019 časť B bod 
3 podbod 3.1 zo dňa 27. 6. 2019 zmena termínu na 30. 6. 2020. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Určenie kontrolného termínu. (Uznesenie č. 1030/2017 v bode 1, alternatíva 1, sa priebežne 
plní - 2.13). 
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Mestský komunálny podnik sa vytvára rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8, perspektívne 
na Technickej ulici. Postupne prichádza k personálnemu  i technickému budovaniu mestského 
podniku. 
 
 Na základe týchto skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenie 
uznesenia, a to predložením informačného materiálu na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať dňa 22. 10. 2020. 
 
 
 
3.7 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
 
Podnik verejno-prospešných služieb – analýza 
Uznesenie č. 1097/2018 časť B bod 1 zo dňa 15. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať štúdiu na zistenie nákladov potrebných na obnovenie bývalého areálu 

Technických služieb mesta na Technickej ulici č. 6, 
 

                                                                                           T: 1. 6. 2018 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1187/2018 časť B 
bod 3 podbod 3.2 zo dňa 28. 6. 2018 zmena termínu na 27. 9. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.17 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu na 31. 5. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 200/2019 časť B bod 
3 podbod 3.4 zo dňa 27. 6. 2019 zmena termínu na 30. 6. 2020. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Určenie kontrolného termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.14) 
Čo sa týka areálu Technickej 6 - je to v riešení z dôvodu, že daný areál je v nefunkčnom stave 
- do budúcnosti sa plánuje rekonštrukcia s obstaraním projektovej dokumentácie v roku 2021. 
V súčasnej dobe mestský komunálny podnik je prevádzkovaný na Bazovej 6.  
  
 Na základe týchto skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenie 
uznesenia vždy ročne k 31. 12. 
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3.8 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STARZ-u 

 
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: bez termínu 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 
podbod 4.7. zo dňa 26. 9. 2019 predĺženie termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 379/2020 časť B bod 4 
podbod 4.2. zmena termínu - 30. 6. 2020. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Určenie kontrolného termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.18) 
Od stretnutia konaného dňa 15. 7. 2020 o 11.00 h za účasti už dnes nových vlastníkov HC 
SLOVAN Bratislava a.s., pána Rudolfa Hrubého, ktorý má mať majoritu a pána Pavla 
Hofstädtera a pána Eduarda Jánošíka na jednej strane a pána primátora Matúša Valla a jeho 
tímu na druhej strane prišlo k medializácii Memoranda o podpise kúpno-predajnej zmluvy, 
ktoré uzavreli Juraj Široký s pánom Rudolfom Hrubým dňa 16. 7. 2020. Až v štvrtok - 20. 8. 
2020 prišlo následne k organizácii tlačovej konferencie v priestoroch ZŠON, na ktorej bolo 
oznámené sfinalizovanie celej tejto veľmi komplexnej transakcie. Uplynul tak viac ako 
mesiac, čím prišlo k zdržaniu všetkých predpokladaných procesov bez zavinenia STARZ-u.  
Je veľmi potešiteľné, že po zmene vlastníkov a.s. resp. štatutárneho zástupcu občianskeho 
združenia prišlo k na stretnutí konanom dňa 15. 7. 2020 dohodnutému splateniu záväzkov po 
lehote splatnosti.   
Toto už na 100% nastalo u HC SLOVAN Bratislava a.s., ktorý na účet STARZ-u uhradil 
sumu najprv sumu 464 272,11 Eur a neskôr 51 134,41 Eur.  
Je takisto veľmi potešiteľné, že po zmene manažérskej kontroly v HC SLOVAN Bratislava- 
mládež prišlo k splateniu nie úplne všetkých existujúcich záväzkov tohto občianskeho 
združenia po lehote splatnosti, ale bola STARZ poukázaná zásadná suma z dlžnej sumy, a to 
vo výške 100 000,00 Eur. Platby za obdobie od augusta 2020 prebiehajú pravidelne cez 
zálohové faktúry. Neuhradené faktúry združenia za dlhy spred sezóny 2020/21 k 13. 9. 2020 
predstavujú sumu 81 103, 83 Eur, pričom po lehote splatnosti je 73 835,85 Eur a je 
predpoklad ich skorého uhradenia.  
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Vzhľadom na všetky existujúce zmluvy a ich dodatky s HC Slovan Bratislava, a.s. museli byť 
STARZ už dávnejšie vystavené a a.s. i doručené sankčné faktúry č. 20500022 na sumu 
2 223,07 Eur, č. 20500023 na sumu 9 866,37 Eur, č. 20500024 na sumu 32 788,39 Eur 
a najmä č. 20500025 na sumu 147 017,53 Eur, ktoré však majú splatnosť až na konci 
septembra 2020. Na požiadanie nových vlastníkov HC Slovan, a.s., im zatiaľ neboli 
vystavené a najmä doručené zo zmlúv plynúce sankčné faktúry č. 20500033 na sumu 17 
36,85 Eur a č. 20500034 na sumu 71  019,19 Eur.  
Dôvodom je snaha o hľadanie spoločných, veľmi komplexných riešení popri prebiehajúcej 
pandémii COVID-19 medzi predstaviteľmi HC SLOVAN Bratislava, mesta Bratislava 
a STARZ. I preto stále prebiehajú rokovania a diskusie o možnej úprave existujúcich zmlúv 
(NZ 17/2011 s 10 dodatkami, NZ 27/2011 s 12 dodatkami, NZ 28/2011 s 13 dodatkami, NZ 
29/2011 s 11 dodatkami, NZ 30/2011 s 9 dodatkami), poslednýkrát za prítomnosti dnes už 
bývalého námestníka primátora Juraja Káčera zodpovedného i za šport (Vláda SR ho následne 
zvolila 9. 9. 2020 do funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a vzdal sa funkcie 
námestníka primátora), riaditeľa STARZ Ladislava Križana a 3 nových vlastníkov akciovej 
spoločnosti dňa 4. 9. 2020, ktoré zatiaľ neboli úspešne ukončené.  
 
 Na základe týchto skutočností navrhujeme nové kontrolné termíny plnenia 
predmetného  uznesenia, a to polročne k  31. 12. a k 30.6. 
 
 
 
3.9 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. pripraviť na základe Vyhľadávacej štúdie možností realizácie záchytných parkovísk 

a parkovacích domov  v hlavnom meste SR Bratislave (2017) zoznam prioritných lokalít 
a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy a tieto 
v podobe samostatného materiálu predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 30. 6. 2020 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. vypracovať koncepciu výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk v hlavnom 

meste SR Bratislave, pripraviť zoznam prioritných lokalít a predložiť ich na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 30. 6. 2020 
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Plnenie uznesenia: 
Určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.19). 
Na základe vyhľadávacej štúdie a miestnych šetrení sme spracovali materiál/zoznam lokalít 
vhodných pre realizáciu potenciálnych rezidenčných parkovísk a parkovacích domov pre 
kľúčové mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré budú pilotne spúšťať reguláciu 
parkovania vo vybraných zónach vrátane lokalít pre záchytné parkoviská/parkovacie domy 
v intraviláne hlavného mesta SR Bratislava.  
Jednotlivé lokality ako aj typ stavieb (parkovisko/parkovací dom) sa priebežne konzultujú so 
zástupcami prioritných mestských častí hlavného mesta SR Bratislava s ohľadom na 
plánovaný rozpočet 2021 - 2023. 
Aktualizovaný materiál bude zaslaný všetkým mestským častiam hlavného mesta SR 
Bratislava na vyjadrenie, resp. doplnenie a prípadné pripomienky budú zapracované do 
finálnej verzie, ktorá bude predložená na Pravidelnú poradu primátora, príslušnej komisii 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskú radu hlavného mesta SR 
Bratislavy a Mestské zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
Pre už odobrené projekty sme požiadali prostredníctvom oddelenia stavebných  činností 
magistrátu Generálneho investora Bratislavy (GIB) zabezpečiť verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre tieto projekty. 
Čo sa týka záchytných parkovísk rokujeme s vybranými súkromnými spoločnosťami 
(obchodnými reťazcami a inými) a majiteľmi vhodných pozemkov o možnosti spolupráce 
a využívaní ich jestvujúcich parkovísk ako záchytných a možnosti realizácie nových 
záchytných parkovísk. 
So zámerom opodstatnenosti a otvorenia niektorých záchytných parkovísk pripravujeme 
aktuálne projektovú dokumentáciu za účelom regulácie súčasného parkovania na priľahlých 
komunikáciách. 
Nakoľko sa jedná o komplexný materiál, ktorý bude slúžiť ako strategický a metodický 
podklad pre implementáciu parkovacej politiky s dlhodobým dopadom na rozpočet hlavného 
mesta SR Bratislavy a jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy je 
nevyhnutné aby bol detailne prediskutovaný so všetkými zúčastnenými stranami ako aj 
s odborníkmi na dopravu a verejnosťou. 
Z tohto dôvodu si finalizácia materiálu vyžaduje adekvátny čas a súčinnosť dotknutých 
mestských hlavného mesta SR Bratislavy a ostatných subjektov (DPMB, GIB, METRO, MIB, 
ŽSR, ZSSK), aby bolo možné zapracovať všetky pripomienky a prípadné podnety. 
Tím parkovacej politiky Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje realizáciu 
prieskumov a následných analýz statickej dopravy, ktorých výsledky budú priebežne 
zohľadnené v tomto materiály, takže aj sfinalizovaný materiál bude potrebné chápať ako živý 
a otvorený s možnosťou jeho aktualizácie minimálne na štvrťročnej báze. 
 
  Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín plnenia 
predmetného uznesenia predložením materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa koná dňa 26. 11. 2020 a následná kontrola 
plnenia tohto uznesenia v štvrťročných intervaloch. 
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3.10 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, poverený vedením sekcie správy nehnuteľností 
 
Petícia PROTI zástavbe parku a časti parkoviska Humenské námestie v lokalite Lúky 
VII. 
Uznesenie č. 464/2020 časť B bod 2 zo dňa 28. 5. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. aby preskúmal možnosť zámeny pozemku, ktorého sa petícia týka, za iný pozemok na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého 
hodnota je rovnocenná so zamieňaným pozemkom, a to vrátane investičného potenciálu 
takého pozemku, za podmienky, že pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy sa 
nachádza v území regulovanom územným plánom zóny, resp. že sa bude nachádzať na takto 
regulovanom území, a aby o takejto možnosti rokoval s vlastníkom pozemku, na ktorom sa 
plánuje výstavbu polyfunkčného domu na Humenskom námestí. 

 
T: 31. 8. 2020 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Určenie kontrolného termínu. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.21) 
Sekcia správy nehnuteľností preverilo možnosť zámeny, pričom dospelo k nasledovnému 
stanovisku: 
Projekt „Polyfunkčného domu na Humenského námestí v Bratislave“ má byť realizovaný 
výlučne na pozemkoch v súkromnom vlastníctve. Zároveň na daný projekt boli vydané všetky 
potrebné súhlasné stanoviská, záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy 
k investičnému zámeru ako aj vyhodnotenie DÚR ako súladnej s Územným plánom mesta 
Bratislavy. Z materiálu predkladaného na rokovanie mestského zastupiteľstva konaného dňa 
28. 5. 2020, vypracovaného sekciou územného plánovania jasne vyplýva, že v súčasnosti 
neexistuje dôvod na zamedzenie realizácie danej výstavby. Uvedeným materiálom bola 
petícia občanov proti tejto výstavbe vyhodnotená ako nedôvodná s uvedením relevantných 
dôvodov. Sekcia správy nehnuteľností nepovažuje za vhodné riešenie danej situácie lustráciu 
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a ich následnú zámenu s terajšími 
vlastníkmi pozemkov na Humenskom námestí. Dôvodom je skutočnosť, že hlavné mesto SR 
Bratislava v prvom rade využíva takéto pozemky na plnenie svojich úloh, ktoré mu mimo 
iného vyplývajú aj z rôznych zákonov ako aj na verejnoprospešné stavby a účely. Z pohľadu 
sekcie správy nehnuteľností ide o nekoncepčné riešenie, ktoré môže predstavovať precedens, 
kedy by vlastníci obdobných pozemkov mohli špekulatívne vyvolávať rovnaký stav ako na 
Humenskom námestí, za účelom získania iných, pre nich lukratívnejších pozemkov. Za 
nekoncepčné považujeme toto riešenie aj z dôvodu, že vlastníctvo je okrem iného chránené aj 
Ústavou SR, pričom nikoho nemožno nútiť, aby sa svojho vlastníctva vzdal. Preto aj po 
prípadnom oslovení vlastníkov pozemkov a zahájení rokovaní, by muselo dôjsť ku konsenzu 
všetkých zúčastnených strán o predmete zámeny. Prípadnú zámenu pozemkov v zásade 
nepovažujeme ani za konečné riešenie, keďže po zámene pozemkov a prípadnom schválení 
rovnakého investičného zámeru na inom mieste sa môže daná situácia opakovať. Zároveň si 
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nemyslíme, že by išlo o zaujímavú ponuku pre stavebníka, keďže v súčasnosti splnil všetky 
podmienky, ktoré mu pri príprave a realizácií projektu ukladajú platné právne predpisy SR 
a iné predpisy dotknutých orgánov a v prípade zámeny by musel celý proces absolvovať 
opätovne bez záruky povolenia stavby. Sekcia správy nehnuteľností vzhľadom na uvedené 
odporúča riešiť skutkový stav iným spôsobom ako zmenou majetkovoprávneho usporiadania 
vzťahov k daným nehnuteľnostiam. 

 
 Na základe týchto skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenie 
uznesenia k 31. 10. 2020. 


