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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. 1030/2017 bod 1, alternatíva č. 1 zo dňa 8. 12. 2017 
1.2 č.   482/2020 časť C bod 1 zo dňa 25. 6. 2020 
1.3 č.   487/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 

 
 
 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
 
2.1 č.   646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
2.2 č.   239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
2.3 č.     43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
2.4 č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
2.5 č.     64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
2.6 č.   673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
2.7 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.8 č.   135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.9 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
2.10 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
2.11 č.   196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
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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 primátor 1020/2010 
časť B bod 2 
zo dňa 1. 7. 2010 

k 15. 9.  
nový termín: 
vždy októbrové 
zasadnutie MsZ 
 

T: 26. 11. 2020 

 
 
4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
    4.1 č. 1030/2017 bod 1 alternatíva č. 2 zo dňa 8. 12. 2017 
    4.2 č. 1031/2017 body 1 až 5 zo dňa 8. 12. 2017 
    4.3 č. 1034/2018 bod 1podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018 
    4.4 č. 1097/2018 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2018 
 
 
5. Zmenu znenia textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 565/2020 bod 2 zo dňa 24. 9. 2020 nasledovne: 

 
Pôvodný text v znení: 
 

2. presun z navrhovanej dotácie v sume 20 000,00 Eur z celkovej alokácie pre program 

(130 000,00 Eur) pre žiadosť posudzovanú v rámci Grantového programu Strategická 

podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020 žiadateľa BIELA NOC, o.z., z dôvodu modifikácie 

podujatia v dôsledku protipandemických opatrení Biela noc Bratislava 2020 COVID 

organizátorom a poskytnutie dotácie v sume 10 000,00 Eur žiadateľovi/podujatiu BRaK, 

ktorý bol riadne hodnotený a nezískal  podporu len z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. 

 
sa nahrádza textom v znení: 
 

„2. poskytnutie dotácie v sume 10 000,00 Eur pre projekt Biela noc Bratislava 

2020 žiadateľa Biela noc o.z., a zároveň poskytnutie dotácie v sume 10 000,00 Eur 

žiadateľovi BRAK pre projekt BRAK - Bratislavský knižný festival.“ 
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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 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
Rôzne 
Uznesenie č. 1030/2017 bod 1, alternatíva č. 1 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 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Mestský komunálny podnik hlavného mesta SR Bratislavy  je vytvorený a sídli na Bazovej 6 
Referát komunálneho podniku oddelenia správy komunikácií (ďalej „OSK“) vznikol 
začiatkom septembra 2019 zmenou organizačnej štruktúry Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Stal sa tak súčasťou oddelenia správy komunikácií sekcie dopravy bez právnej 
subjektivity.  
K  15. 9. 2019 bol prijatý vedúci referátu komunálneho podniku a bolo vytvorených ďalších 
23 pracovných pozícií. 
Písomná informácia o jeho budovaní sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020 pod názvom „Činnosť Komunálneho 
podniku“. 

 
 
 
1.2 
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 1 zo dňa 25. 6. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií hlavného 

mesta SR Bratislavy a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom 

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019. 

         

         T: 30. 9. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií hlavného mesta SR 
Bratislavy a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2019 bolo k 30. 9. 2020 zrealizované.  
 
 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 
Uznesenie č. 487/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 o predloženie právnej analýzy k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného 

zápočtu a možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR 

Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s., v sume 1 051 963,09 Eur 

 s príslušenstvom.  

 

                                                                                        T: 30. 9. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Spracovaná právna analýza k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného 
zápočtu a možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR 
Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s., v sume 1 051 963,09 Eur 
s príslušenstvom bola spracovaná a predkladá sa na rokovanie do Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 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:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. ukladá 

 

riaditeľovi magistrátu 

predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  

Bratislavy na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  

hlavného  mesta SR Bratislavy. 

 
T: trvale 
TK: k 30. 9. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa pravidelne 
predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy v písomnej 
forme v rámci informačných materiálov. 

 
 
 

2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2000 
Uznesenie č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 

 

riaditeľa magistrátu  

3. Každoročne k tvorbe návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prizvať predsedov 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

   T: trvale 
                                 TK: 31. 3. 
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Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 398/2020 zmena 
termínu plnenia uznesenia - úloha trvalá vždy k 30. 9. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Každoročne k tvorbe návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú prizvaní  predsedovia 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Predpoklad pri tvorbe 
návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 – 2023 sa stretnutia 
predpokladajú v mesiaci október 2020. 
 
 
 
2.3  
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, poverený vedením sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne - Opatrenie na zlepšenie príjmov do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo  

 
ukladá 

 

riaditeľovi magistrátu 

pri predkladaní návrhov na predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať vždy 

do návrhu uznesenia povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu celú naraz do 20 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej ceny, 

uznesenie stratí platnosť. 

Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť Mestské zastupiteľstvo hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 

TK: štvrťročne 
 
 
Uznesením č. 99/2003 bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 takto: 
 
Pôvodný text: 
"do 20 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej 
ceny, uznesenie stratí platnosť. Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy." 
 
sa nahrádza novým textom: 
 
"do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Odlišný spôsob platenia kúpnej ceny musí byť vždy 
schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy súčasne s návrhom na 
predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy, alebo s iným návrhom zdôvodňujúcim zmenu 
podmienok platenia kúpnej ceny.". 
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Zmena kontrolného termínu plnenia uznesením č. 502/2004 časť B bod 2 zo dňa 28. 10. 
2004 na TK: 1x ročne k 30. 9. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Podmienka úhrady kúpnej zmluvy do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy je vždy súčasťou 
uznesení.  Výnimky sa uvádzajú, len v odôvodnených prípadoch. 
 
 
 
2.4  
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 
Číslo uznesenia: 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. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2020 časť B bod 3 
podbod 3.1 zo dňa 25. 6. 2020 zmena termínu T: správu vždy predkladať na októbrové 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Určenie nového kontrolného termínu - 3.1) 
S ohľadom na zozbierané vstupy od jednotlivých útvarov magistrátu bude 
vypracované vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy za celé obdobie 10 rokov, čo si vyžaduje väčšiu časovú náročnosť jeho 
spracovania.  
 

 
 

2.5  
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Zuzana Trubíniová, referát majetkových práv mesta 
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Rôzne: 
Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských zmlúv 
v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta 
Uznesenie č. 64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy zmenu stanov, zmenu spoločenskej zmluvy alebo zmenu zakladateľskej 

listiny akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnostiach s 

majoritnou účasťou mesta. 

 

         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 
 

2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou 

účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná 

doprava, a.s., prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy materiály, 

ktoré valné zhromaždenie schvaľuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, 

stanov akciovej spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy spoločnosti s 

ručením obmedzeným a v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou majetkovou účasťou 

hlavného mesta SR Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením. 

 
         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Národné tenisové centrum - uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 501/2020 z 25. 6. 2020 
Bratislavská organizácia pre cestovný ruch - uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 497/2020  z 25. 6. 2020 
Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy -  uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 498/2019  z 25. 6. 2020 
Bratislavská integrovaná doprava -    uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 499/2020  z 25. 6. 2020 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., -   uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 500/2020  z 25. 6. 2020 
 
Na októbrové rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa 
predkladajú materiály, týkajúce sa účtovných závierok a návrhov na naloženie 
s hospodárskym výsledkom obchodných spoločností METRO Bratislava a.s., a Incheba, a.s.  

 
, 
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2.6  
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 
riaditeľa magistrátu 

9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - hmotného,   nehmotného,  

   pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových  účtoch. 

 
T: 31. 1. 2013 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1003/2013 časť B bod 
3 zo dňa 27. 3. 2013 bolo predmetné uznesenie preradené zo „splnených uznesení“ do časti 
„nesplnené uznesenia“ bez návrhu ďalšieho termínu plnenia. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1487/2014 časťou B 
bodom 3.1 zo dňa 27. 3. 2014 bolo schválené predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 3. 
2014.   
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1523/2014 časťou B 
bodom 3.1 zo dňa 24. 4. 2014 bolo schválené predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 10. 
2014.   
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2015 časťou B 
bodom 5 podbod 5.2 zo dňa 5. 2. 2015 bolo schválené nový termín plnenia predmetného 
uznesenia T:úloha trvalá, TK: 1 x ročne k 31. 3.    
Uznesením  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 421/2020 časťou B 
bodom 3 podbod 3.3zo dňa 30. 4. 2020 bol schválený nový termín plnenia predmetného 
uznesenia T:úloha trvalá, TK: 1 x ročne k 30. 9.   
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2019 bola 
predložená a prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 25. 06. 2020 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 486/2020. 
  
 
 
2.7  
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 24. 9. 2020 pod písm. d). 
 

 
 
2.8 
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, 
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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 

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, 
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zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 

ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: 

predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 

 

zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 

ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy 

s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 

hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 

 

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

obstarávania obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 

hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné obstarávanie ukončené 

podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania 

mimo plánu verejného obstarávania, 

 

plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 

dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 

 

T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web 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. 
 
 
 
2.9 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania      
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
 

Mestské zastupiteľstvo 

                                                                          žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

         T: každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016  
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 24. 9. 2020 pod písm. e). 
 

 
.  
2.10 
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  

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

 

                                                                                        TK: každé 2 mesiace 
                                                                                       

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Priebežne sa pracuje na urýchlení prác súvisiacich s prípravou nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy. V súčasnosti sa obstarávanie nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy nachádza v etape prípravných prác. Aktuálne sa obstarávajú 
vstupné územnoplánovacie dokumenty ako je Územná prognóza hlavného mesta SR 
Bratislavy, aktualizujú sa spracované a obstarávajú sa nové územné generely funkčných 
systémov, ktoré budú relevantnými podkladmi pre návrh zadania nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalším dôležitým východiskovým podkladom pre hľadanie 
možných odpovedí na otázky ďalšieho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy je pripravovaný 
strategický materiál !Plán Bratislava do roku 2030“. Na všetkých týchto úlohách priebežne 
a kontinuálne pracujú viaceré útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
a Metropolitného inštitútu Bratislavy. 
 
 
 
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 
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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 po  osobitne 25. 09. 1997, 

tva hlavného stupiteľso nezákonného uznesením Mestského zaak zrušení tohto uznesenia
2017.20. 11. mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa  

Vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie o reštitúcii je z hľadiska ochrany majetkových práv 
hlavného mesta SR Bratislavy vhodné vyčkať výsledok tohto konania. Až následne bude 
možné identifikovať, či bola uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 600/1997 spôsobená škoda, komu a v akom rozsah, čo je podstatným 
predpokladom pre prijatie konečného usporiadania vzťahov medzi hlavným mestom SR 
Bratislavou, reštituentom a užívateľom pozemku. Predseda komisie finančnej stratégie a pre 
správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 11. 6. 2020 požiadal riaditeľa sekcie správy majetku o preverenie, v akom 
štádiu sa na súde nachádza predmetná reštitučná vec s tým, že výsledok previerky nebol do 
uzávierky materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
známy. 
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3. Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesení 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 
Číslo uznesenia: 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. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2020 časť B bod 3 
podbod 3.1 zo dňa 25. 6. 2020 zmena termínu T: správu vždy predkladať na októbrové 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Určenie nového kontrolného termínu. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.4)  
S ohľadom na zozbierané vstupy od jednotlivých útvarov magistrátu bude 
vypracované vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy za celé obdobie 10 rokov, čo si vyžaduje väčšiu časovú náročnosť jeho 
spracovania.  
  
 Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predložiť komplexný 
materiál Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy za roky 2010 - 2020 na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktoré sa bude konať dňa 26. 11. 2020. 
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4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
4.1 
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 alternatíva č. 2 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 2:. služby letnej a zimnej údržby zabezpečiť zadaním bratislavským mestským 

častiam aj s finančným krytím, 

 

         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. 
 
 
 
4.2 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1031/2017 body 1 až 5 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 

dopracovanú analýzu od spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., vo formáte 
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porovnania viacerých riešení upratovania a údržby mesta bez nároku na dodatočnú odmenu, 

a to: 

 

  1. pokračovanie existujúceho modelu bez sprostredkovateľskej a fakturačnej firmy (ARK a jej 

podobné) 

2. vybudovanie mestského podniku 

3. začlenenie tejto činnosti do existujúcich mestských podnikov - Dopravný alebo OLO 

4. delenie území alebo činností medzi viaceré subjekty 

5. spolupráca s mestskými časťami - delimitovanie zodpovednosti spolu s finančným 

vyrovnaním. 

 

         T: do marca 2018 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 časť B 
bod 5 podbod 5.10 zo dňa 22. 2. 2018 ostal pôvodný termín  marec 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B 
bod 4 podbod 4.4 zo dňa 26. 4. 2018 zmena termínu na 31. 5. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.13 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 3.2 zo dňa 27. 6. 2019 zmena termínu na 30. 6. 2020. 
 

 
 
4.3 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
                                   referát výkonu majetkových práv mesta   
 
Informácia o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby komunikácií a cestnej 
zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2018-2022 
Uznesenie č. 1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

žiada 

 
1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 

1.1 predložiť materiál na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

v apríli 2018 v alternatívach: 

 

1. alternatíva 

   Vytvoriť mestský komunálny podnik - rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8 alebo  

Technickej č. 6 a zapracovať do rozpočtu na rok 2018 sumu 400 000,00 Eur. 
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2. alternatíva 

   Zabezpečiť služby letnej a zimnej údržby zadaním mestským častiam hlavného mesta SR  

Bratislavy aj s finančným krytím. 

 

         T: 26. 4. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 podbod 4.5 zo dňa 26. 4. 2018 zmena termínu na 31. 5. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.14 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 3.3 zo dňa 27. 6. 2019 zmena termínu na 30. 6. 2020. 
 
 
 
4.4 
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 2 zo dňa 15. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

2. dopracovať štúdiu prípravy vlastného podniku na zimnú a letnú údržbu o možnosť, že by 

údržbu robili v plnom rozsahu mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, 

 

                                                                                        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. 

 
 
Návrh na zrušenie predmetných uznesení: 
Vyššie uvedené uznesenia vo vzťahu k súčasnej realizácii vlastného komunálneho podniku 
na zimnú a letnú údržbu hlavného mesta SR Bratislavy sú už neaktuálne a bližšie informácie 
o jeho budovaní sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 22. 10. 2020 pod názvom „Činnosť Komunálneho podniku“. 
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5. Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 565/2020 časť B bod 2 zo dňa 
24. 9. 2020  

 
 
Text uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 565/2020 bod 2 zo 
dňa 24. 9. 2020 sa v znení: 
 

2. presun z navrhovanej dotácie v sume 20 000,00 Eur z celkovej alokácie pre program 

(130 000,00 Eur) pre žiadosť posudzovanú v rámci Grantového programu Strategická 

podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020 žiadateľa BIELA NOC, o.z., z dôvodu modifikácie 

podujatia v dôsledku protipandemických opatrení Biela noc Bratislava 2020 COVID 

organizátorom a poskytnutie dotácie v sume 10 000,00 Eur žiadateľovi/podujatiu BRaK, 

ktorý bol riadne hodnotený a nezískal  podporu len z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. 

 
sa nahrádza textom v znení: 
 

„2. poskytnutie dotácie v sume 10 000,00 Eur pre projekt Biela noc Bratislava 

2020 žiadateľa Biela noc o.z. a zároveň poskytnutie dotácie v sume 10 000,00 Eur 

žiadateľovi BRAK pre projekt BRAK - Bratislavský knižný festival.“ 

 

 
Zdôvodnenie zmeny textu uznesenia: 
K predmetnej zmene textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 565/2020 bod 2 zo dňa 24. 9. 2020 je potrebné pristúpiť z dôvodu jednoznačnej 
zrozumiteľnosti poskytnutia vyššie uvedených dotácii predmetným subjektom v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020. 


