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              Kód uzn.: 1.9.8 
                               1.9.5 
                                
                                                               

                                                                                                      
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
 A. berie na vedomie 

 
 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
1.1 č.    692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
1.2 č.    943/2017 časť C bod 1 zo dňa 28. 9. 2017 
1.3 č.    349/2019 časť B bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 
1.4 č.    396/2020 časť B zo dňa 30. 1. 2020 
1.5 č.    443/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020 
1.6 č.    485/2020 časť C zo dňa 25. 6. 2020 
1.7 č.    552/2020 zo dňa 25. 6. 2020 
1.8 č.    562/2020 časť C zo dňa 24. 9. 2020 
1.9 č.    586/2020 časť B body 1 a 2 zo dňa 24. 9. 2020 
1.10 č.    601/2020 časť C zo dňa 22. 10. 2020 
1.11 č.    602/2020 časť B zo dňa 22. 10. 2020 
1.12 č.    646/2020 časť B bod 2 zo dňa  26. 11 2020 
1.13 č.    650/2020 časť B body 1 a 2 zo dňa 26. 11. 2020 
1.14 č.    672/2020 časť B zo dňa 26. 11. 2020 

 
 

2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.   306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1 a podbod  1.2 zo dňa 30. 5. 1996 v znení 

uznesenia 234/2000 časť B bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 a následne v znení 
č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2012  

2.2 č.   357/1996 časť B bod 2 zo dňa  26. 9. 1996 
2.3 č.   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
2.4 č.   260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 zo dňa 1. 3.  

2007 
2.5 č.   283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
2.6 č.   383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
2.7 č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006   
2.8 č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
2.9 č.   941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
2.10 č.   955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
2.11 č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
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2.12 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.13 č.   402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
2.14 č.   441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
2.15 č.   467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
2.16 č.   639/2012 zo dňa 27. 6. 2012 
2.17 č.   673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
2.18 č.   673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
2.19 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.20 č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
2.21 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.22 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013   
2.23 č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013, 471/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020 
2.24 č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 
2.25 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.26 č. 1410/2014 časť B zo dňa 31. 1. 2014 
2.27 č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.28 č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 
2.29 č. 1798/2014 časť C body 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014 
2.30 č.   135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.31 č.   746/2017 časť B body 3, 4, časť C zo dňa 29. 3. 2017 
2.32 č.   789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 
2.33 č.   811/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
2.34 č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 
2.35 č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
2.36 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
2.37 č. 1212/2018 časť A body 1, 2, časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 
2.38 č.   196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
2.39 č.   198/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
2.40 č.  202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
2.41 č.  202/2019 časť B bod 3 zo dňa 27. 6. 2019 
2.42 č.  204/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
2.43 č.  377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 
2.44 č.  684/2020 zo dňa 26. 11. 2020 

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

termínu ich splnenia 
 
3.1 č.   619/2016 zo dňa  29. 9. 2016 
3.2 č.   772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
3.3 č.   800/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
3.4  č.   856/2017 časť B bod 3 zo dňa 25. 5. 2017 
3.5 č.   869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 
3.6 č.   942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017    
3.7 č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
3.8 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 
3.9 č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
3.10 č.     34/2019 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 7. 2. 2019 
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3.11 č.   150/2019 časť B zo dňa 25. 4. 2019 
3.12 č.   220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 
3.13 č.   221/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 
3.14 č.   370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
3.15 č.   670/2020 zo dňa 26. 11. 2020  

 
 
 

B. schvaľuje 
 

 
4. Určenie nových termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR  Bratislavy:    
 

p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  
zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

4.1 Ing. arch. Lucia 
Štasselová, 
námestníčka 
primátora 
 

č. 306/1996  
časť D bod 1 podbod 
1.1 a 1.2 zo dňa 30. 5. 
1996 v znení  
uznesenia č. 28/2015 
zo dňa 5. 2. 2015 

podbod 1.1 
T: k 31. 12. každé 
dva roky 
pobod 1.2 
T: každý rok  
k 31. 12. 

podbod 1.1 
T: 25. 3. 2021 
podbod 1.2 
T: 31. 12. 2021 

4.2 primátor č. 955/2010 
časť D 
zo dňa 29. 4 2010 

17. 12. 2016 
Predĺžené termíny: 
30. 9. 2010 
28. 2. 2011 
26. 5. 2011 
15. 12. 2011 
21. 12. 2012 
20. 12. 2013 
30. 9. 2014 
17. 12. 2016 
31. 5 2018 
31. 12. 2018 
30. 9. 2019 
31. 12. 2020 

31. 12. 2021 

4.3 primátor č. 441/2012  
časť B bod 2 
zo dňa 2. 2. 2012 

T. 31. 1. 
     každoročne  

31. 12. 2021 

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

T: 30. 6. 2020 
     nový termín: 
     štvrťročne    
počnúc 26.11.2020  

  25. 3. 2021 

4.5 primátor č. 202/2019  
časť B bod 3 
zo dňa 27. 6. 2019 

31. 12. 2020 Periodicita 
kontroly 
predmetného 
uznesenia raz 
polročne počnúc 
1. 1. 2021 
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4.6 primátor č. 684/2020  
zo dňa 26. 11. 2020 

do 28. 2. 2021 30. 6. 2021 
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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:    JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3.   aby rokoval s vlastníkom pozemkov registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 - ostatné 

plochy vo výmere 3 458 m2, parc. č. 10800/66 - ostatné plochy vo výmere 106 m2 
o majetkovo-právnom usporiadaní predmetných pozemkov. 

  
                                                                                                                  T: 27. 4. 2017 
- 
Uznesením 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 dň 28. 9. 2017 bol schválený nový termín splnenia uznesenia na 31. 12. 2017 
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 je splnené. 
Analýza možnosti preukázania nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe parkoviska na 
Palkovičovej ulici v Bratislave bola vypracovaná advokátskou kanceláriou Legate s.r.o., dňa 
07. 09. 2020, v ktorej bolo potvrdené, že postup hlavného mesta SR Bratislavy a právny 
rozbor možného preukázania nadobudnutia vlastníckeho práva k spevnenej ploche - stavbe 
parkoviska na Palkovičovej ulici v Bratislave bol v „Analýze o možnostiach postupu 
nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR 
Bratislavou (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 692/2016) 
pôvodne vypracovanej zamestnancom hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia správy 
nehnuteľností, oddelenie majetkových vzťahov, dňa 16. 08. 2017 správny. 
Na stretnutiach ktoré sa doteraz uskutočnili sa vlastník vyjadril aký druh vysporiadania je pre 
neho vyhovujúci. Ide o postup, ktorý je však pre hlavné mesto SR Bratislavu nevyhovujúci 
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a nehospodárny. Toto uznesenie pokladáme za splnené, nakoľko na základe vyššie uvedenej 
analýzy, hlavné mesto SR Bratislava ani nemá žiadne relevantné podklady na ďalšie 
rokovanie s vlastníkom predmetných pozemkov. 
 
 
 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Karol Machánek, riaditeľ sekcie výstavby 
  
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 je splnené. 
V súčasnosti mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy už nemá 
zaradené vo vlastnej evidencii nedokončené stavby terás (VOV - verejná občianska 
vybavenosť a PTV - pristavaná technická vybavenosť). 
 
 
 
1.3 
 
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 2 zo dňa 12. 12. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

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

schvaľovaní rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2023 materiál 
k percentuálnym podielom mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom miera 
redistribúcie dane z nehnuteľnosti bude stanovená na 35 %. 

 
         T: 23. 12. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
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, boli predložené na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 17. 12. 2020 a k predmetnému materiálu 
bolo prijaté uznesenie č. 689/2020. 
 
 
 
1.4 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Karol Machánek, riaditeľ sekcie výstavby 
 
Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ 
Vyšehradská, CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave  
Uznesenie č. 396/2020 časť B zo dňa 30. 1. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil všetky administratívne úkony na vybudovanie zastávky linky č. 91 na 
Panónskej ceste v Bratislave v priebehu roka 2020 a jej realizáciu zaradil do plánu na rok 
2021. 
 

T: bez termínu  
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.     
V rozpočte príspevkovej mestskej organizácii Generálneho investora Bratislavy je na rok 
2021 vyčlenených 48 000,00 Eur na prípravu projektovej dokumentácie pre realizáciu 
zástavky MHD – Panónska cesta v blízkosti materskej školy na Vyšehradskej ulici. 
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1.5 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva 
Uznesenie č. 443/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 predložiť do konca roka 2020 návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým zruší dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 
priestranstva zo dňa 13. 12. 2012 s účinnosťou najneskôr 01. 01. 2021. 
 
                                                                                           T: 31. 12. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva bol predložený na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 17. 12. 2020 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 693/2020. 
 
 
 
1.6 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh na načerpanie nového úverového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu 
krytia očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového 
koronavírusu 
Uznesenie č. 485/2020 časť C zo dňa 25. 6. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby v prípade očakávaného nesplatenia rolujúceho kontokorentného úveru od UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, do konca roka 2020, 
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predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zmenu 
rozpočtu na rok 2020, ktorá zohľadní a zdôvodní túto skutočnosť, a aby informoval Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o predpokladanej výške zadlženia hlavného 
mesta SR Bratislavy v rokoch 2020 - 2023. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto SR Bratislava nečerpalo do konca roka 2020 kontokorentný úver od UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky. 
 
 
 
1.7 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
 

Rôzne 
Uznesenie č. 552/2020 zo dňa 25. 6. 2020 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  
1. požiadal ministra životného prostredia o bezodkladné začatie geologického prieskumu, 
ktorý overí rozsah rozšírenia kontaminovaných podzemných vôd z environmentálnych záťaží 
v areáli Istrochemu a jeho blízkom okolí a o podniknutie krokov k zabezpečeniu procesu 
odstránenia týchto envirozáťaží, 
 
2. preveril, či organizácie patriace pod hlavné mesto SR Bratislavu v širšom okolí Istrochemu 
nemajú a nepoužívajú studne. V prípade, že áno, tak žiadame o bezodkladné vykonanie 
podrobného rozboru vody z týchto studní, ktorý bude zameraný na detekciu kompletného 
spektra možných kontaminantov, 
 
3. zabezpečil bezodkladné informovanie obyvateľov štvrtí v okolí Istrochemu (Mierová 
kolónia, Dimitrovka, Žabí majer, Trnávka), že v záujme ich zdravia a životov nie je vhodné 
používať vodu zo studní na pitie a ani na polievanie záhrad, a to až do okamihu, keď 
vykonaný geologický prieskum nedokáže opak. 
 
        T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto SR Bratislava ako obec, na ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž 
požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej iba „MŽP SR“), 
ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže a zároveň štátny 
dozor, vo veciach týkajúcich sa environmentálnej záťaže v zmysle znenia zákona č. 409/2011 
Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o informáciu o stave riešenia 
environmentálnych záťaží na území hlavného mesta SR Bratislavy, resp. preverenie 
aktuálneho stavu riešenia, vzhľadom na potenciálne ohrozenie obyvateľov využívajúcich 
studne v dotknutých oblastiach. Na MŽP SR bol zaslaný zástupcom hlavého mesta SR 
Bratislavy list so žiadosťou „Informovanie sa  k  stavu riešenia environmentálnych záťaží 
a stavu podzemných vôd na území hlavného mesta SR Bratislavy a žiadosť o stretnutie“. Na 
základe zaslaného listu bolo zorganizované oficiálne stretnutie zástupcov mesta so štátnym 
tajomníkom a zástupcami dotknutých sekcií MŽP SR. 
Zástupcovia MŽP SR poskytli na stretnutí súhrnnú informáciu o stave riešenia 
environmentálnych záťaží. Hlavné mesto SR Bratislava má registrovaných 82 
environmentálnych záťaží v registroch (A), (B) a (C) (14 environmentálnych záťaží  je 
evidovaných súčasne v dvoch registroch AC alebo ako BC). Z hľadiska rizikovosti je 25 
lokalít vysokoprioritných. Environmentálna záťaž Bratislava-NovéMesto-CHZJD-širší 
priestor bývalého závodu (SK/EZ/B3/138) patrí medzi vysoko prioritné lokality z hľadiska 
klasifikácie environmentálnej záťaže a klasifikácie pre útvary podzemných vôd, odporúčané 
na realizáciu sanácie, na ktorej však nebola jednoznačne určená zodpovednosť. Sú započaté 
úkony pre pokračovanie procesu o určení povinnej osoby. V rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia (2014-2020)  sú riešené na území Bratislavy – sanácia 
environmentálnej záťaže Bratislava-Petržalka-Kopčianska-pri vojenskom cintoríne 
(SK/EZ/B5/160) a sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – 
skládka CHZJD (SK/EZ/B2/136). Zároveň je na vybraných evidovaných environmentálnych 
záťažiach vykonávaný prieskum lokality a prebiehajú procesy, ktoré je potrebné vykonať pred 
sanáciou (napr. environmentálna záťaž Bratislava-Ružinov-Čierny les).  
Zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy pokračujú v pravidelnej komunikácii so 
zástupcami MŽP SR k problematike riešenia environmentálnych záťaží evidovaných na 
území hlavného mesta SR Bratislavy na rôznych úrovniach a vyvíjajú aktivity pre začatie 
procesov vedúcich k spusteniu procesov v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých 
opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a k riešeniu environmentálnych záťaží evidovaných na území 
hlavného mesta SR Bratislavy. V rámci uvedenej komunikácie požiadali zástupcovia 
hlavného mesta SR Bratislavy zástupcov MŽP SR aj o metodiku ako postupovať v prípade 
zistenia udalostí, ktoré môžu mať vplyv na zdravie obyvateľov. Táto téma bude predmetom 
ďalšej komunikácie medzi zástupcami dotknutých inštitúcií. Zároveň požiadali zástupcov 
MŽP SR, aby bol zástupca hlavného mesta SR Bratislavy členom pracovnej skupiny riešiacej 
problematiku environmentálnych záťaží na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
2.  
Pre preverenie, či organizácie patriace pod hlavné mesto SR Bratislavu v širšom okolí 
Istrochemu nemajú a nepoužívajú studne, boli listom so žiadosťou o poskytnutie informácie 
o existencií a užívaní studní v dotknutej lokalite oslovené všetky príspevkové a rozpočtové 
organizácie hlavného mesta SR Bratislava, celkovo 36 organizácií. V dotknutej lokalite 
využíva studne príspevková organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení, 
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ktorá bola v zmysle znenia predmetného uznesenia požiadaná o bezodkladné plnenie znenia 
uznesenia, čo aj následne preukázala. 
 
3. 
Informovanie, resp. usmernenie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy pri využívaní 
podzemných vôd, čerpaných vlastnými studňami vydáva orgán štátnej vodnej správy. 
V zmysle znenia Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, hlavné mesto SR 
Bratislava nie je orgánom štátnej vodnej správy. V prípade, že studňu vlastní fyzická osoba je 
orgánom štátnej vodnej správy obec (v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy je orgánom štátnej vodnej správy konkrétna mestská časť hlavného mesta SR 
Bratislavy), v prípade, že studňu vlastní právnická osoba, je orgánom štátnej vodnej správy 
dotknutý Okresný úrad. Obec (mestská časť) vydáva usmernenie obyvateľom na základe 
usmernenia vyšším orgánom štátnej vodnej správy.  
Hlavné mesto SR Bratislava oslovilo listom dotknuté mestské časti Bratislavy (Ružinov, Rača 
a Nové Mesto) a Okresný úrad v Bratislave ako orgány štátnej vodnej správy so žiadosťou 
o poskytnutie informácií o stave podzemných vôd v okolí bývalého Istrochemu, o preverenie 
stavu veci a o konanie vo veci, čo zahŕňa aj informovanie obyvateľov. V zmysle informácií 
od dotknutých orgánov štátnej vodnej správy, v predmetných lokalitách (štvrtiach) nie sú 
studne povoľované a v prípade starých, v minulosti povolených studní sa neodporúča 
obyvateľom tieto používať z dôvodu kontaminácie podzemných vôd, aj v zmysle odporúčaní 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Obyvatelia sú informovaní príslušnými orgánmi 
štátnej vodnej správy. 
Hlavné mesto SR Bratislava sa na informovaní obyvateľov podieľalo v rámci riešenia 
poslaneckej priority  – „Rozbor vody zo studní v okolí Trnávky/znečistenie pôdy 
z Istrochemu“, na ktorej spolupracovalo s poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy a zástupcami obchodnej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., a ktorej výsledky boli verejne prezentované ako informácia pre obyvateľov 
dotknutých lokalít. 
 
 
 
1.8 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom 
hlavného mesta za rok 2019 
Uznesenie č. 562/2020 časť C zo dňa 24. 9. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019. 
 
        T: bez termínu 
 



13 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Zúčtovanie finančných vzťahov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 bolo vykonané v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 562/2020 a zaslané 
obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, listom č. MAGS 
ORK 40646/2020/435994 zo dňa 29. 9. 2020. 
 
 
 
1.9 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Rastislav Šorl, riaditeľ sekcie právnych služieb 

 
Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard 
Uznesenie č. 586/2020 časť B body 1 a 2 zo dňa 24. 9. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  
1. vyhovel požiadavkám obsiahnutých v predloženej petícii pod názvom „Petícia – Zastavme 
hazard!“ zo dňa 08. 07. 2020, 
 
2. spustil proces prípravy všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej 
republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní vo všetkých budovách  uvedených v § 15 
ods. 7 a § 16 ods. 5 č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
                                                                                        T: 31. 12. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetné všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy 
bolo predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
17. 12.  2020 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 692/2020. 
 
 
 
1.10 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pri uzatvorení zmluvy 
s Ministerstvom financií SR 
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Uznesenie č. 601/2020 časť C zo dňa 22.10.2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o obmedzenie čerpania účelového úveru k 31. 12. 2020, schváleného uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 485/2020 zo dňa 25. 06. 2020 na maximálnu 
sumu 5 000 000,00 Eur celkom z platnej úverovej zmluvy na rok 2020 v prípade prijatia 
návratnej finančnej výpomoci podľa časti A tohto uznesenia. 
 
         T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Čerpanie účelového úveru z platnej úverovej zmluvy z  Československej obchodnej banky 
k 31. 12. 2020 (schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 485/2020 zo dňa 25. 06. 2020) bolo v maximálnej sumu 5 000 000,00 Eur. 
 
 
 
1.11 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
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 
Uznesenie č. 602/2020 časť B zo dňa 22. 10. 2020 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť materiál opätovne na najbližšie Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy doplnený o stanovisko komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a doplnený o text 
zmluvy spomínaný v stanovisku. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 10. 2020 a opätovne dňa 26. 11. 2020, doplnený o stanovisko komisie finančnej 
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stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy a o zmluvu o odplatnom prevode cenných papierov kúpou a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 650/2020. 
 
 
 
1.12 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 646/2020 časť B bod 2 zo dňa  26. 11 2020 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.  aby do konca roka poskytol prehľad vyrubenej a zaplatenej dane z nehnuteľnosti za 

uvedené pozemky za roky 2010 - 2020. 
         T: 31. 12. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy je predkladaná na 
každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a obsahuje prehľad 
vyrubenej a zaplatenej dane z nehnuteľnosti. V mesiaci december 2020 bola predložená 
informácia na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 17. 12. 
2020. 
 
 
 
1.13 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Rastislav Šorl, riaditeľ sekcie právnych služieb 

 
Právna analýza pohľadávky k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného 
zápočtu, možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR 
Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s. 
Uznesenie č. 650/2020 časť B bod 2 zo dňa 26. 11. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  
1. aby preskúmal možnosť podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa vo veci 

vzniku a nakladania s peňažnou pohľadávkou hlavného mesta SR Bratislavy voči 
spoločnosti J & T Real Estate, a.s., v sume 1 051 963,09 Eur, 

2. aby uvedenú pohľadávku prešetrila škodová komisia hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
        T: bez termínu  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
1. 
Hlavné mesto SR Bratislava nedisponuje žiadnym relevantným dôkazom preukazujúcim 
reálnu existenciu pohľadávky. 
Za predpokladu, že budeme prihliadať na existenciu pohľadávky a to, že pohľadávka bola 
splatná v roku 2004, k premlčaniu došlo v roku 2008, odpísaná bola v roku 2018),  tak 
prichádzajú do úvahy nasledovné trestné činy: 
a) majetkové (podvod, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku) alebo trestné 
činy  
b) verejného činiteľa (primátora - zneužívanie právomoci verejného činiteľa) 
 
Všetky tieto t. č. majú max. 20 rokov premlčanie trestnosti činu.  
Na základe vyššie uvedeného je možné podať trestné oznámenia, avšak otázne je unesenie 
dôkazného bremena v časti existencie pohľadávky.  
 
2. 
Predmetná pohľadávka bola prerokovaná na zasadnutí škodovej komisie hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 15. decembra  2020. 
 

 
 
1.14 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený vedením sekcie dopravy   
 
Návrh bezplatného členstva hlavného mesta v iniciatíve Cities Today Institute 
Uznesenie č. 672/2020 časť B zo dňa 26. 11. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B.  žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby zabezpečil všetky administratívne úkony súvisiace s potvrdením členstva hlavného mesta 
SR Bratislavy v iniciatíve Cities Today Institute. 
 
        T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Pripravená vyplnená potrebná dokumentácia bola koncom januára 2021  predložená na podpis 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
2.1 
 
Nositeľka uznesenia: Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora,  
Plniteľ úlohy:                        Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí, 

Komplexný návrh účasti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zdravotníckych 
zariadení 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1 a podbod 1.2 zo dňa 30. 5. 1996 v znení 
uznesenia  č. 234/2000 časť B bod 1 a následne v znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 
2015 
 
Pôvodné znenie uznesenia  306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1. 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. ukladá 
 

Anne Dyttertovej, námestníčke primátora 
Zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy 
so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
         T: 30. 10.1996 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 404/1996 časť B nový 
termín 19. 12 1996. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 459/1997 časť B  bod 
1 nový termín T: do 2 mesiacov po zverejnení vyhlášky, TK: 31. 5. 1997. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 555/1997 časť B nový 
TK: 30. 6. 1997. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 582/1997 časť B bod 1 
nový termín TK: 31. 12 1997. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 678/1998 časť B bod 1 
nový termín 30. 6. 1998. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 835/1998 časť B bod 1 
nový termín 31. 12. 1998. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/1999 časť B nový 
termín 31. 12. 1999. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 234/2000 časť B bod 3 
nový zmena textu: 
Pôvodný text v znení: 
„Zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy 
so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
sa nahrádza textom: 
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„každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
        T: trvale 
        TK: 1 x ročne k 30. 9.“ 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 387/2000 časť B bod 1 
nový termín 30. 11. 2000. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 661/1999 časť B 
zmena termín T: trvale, TK: 1 x ročne k 30. 11. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 710/2001 časť B nový 
termín 6. 12. 2001. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 223/2003 časť B bod 2 
kontrolného termínu T: trvale, TK: 1 x ročne k 30. 12. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 
2015 zmena termínu T: trvalý, TK: v 2-ročných intervaloch k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.1) 
Časť D bod 1 podbod  1.1: 
Pripravuje sa návrh na zmenu predmetného uznesenia, ktorý vychádza z odborného zamerania 
sekcie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a odborného zamerania 
inštitúcií na ochranu verejného zdravia. Návrh bude predložený v priebehu mesiaca február na 
pravidelnú poradu primátora ako aj následne na zasadnutie komisie sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 podbod 1.2 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia  
v znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 
 
Pôvodný text: 

 
Anne Dyttertovej, námestníčke primátora 
1.2  Predkladať informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR 

Bratislavou,  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvalý 
TK: ročne k 31. 12. 
 

s uznesením č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 sa pôvodný text 
 

„každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy“ 
 
sa nahrádza textom: 
1.2  Predkladať informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR 

Bratislavou,  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvalý 
TK: ročne k 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.1) 
Časť D bod 1 podbod  1.2: 
Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 
2020 môže byť predložená Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy len vo 
veľmi obmedzenej forme, keďže v roku 2020 agenda sekcia sociálnych vecí bola väčšinu roka 
v krízovom covid móde a tiež vzhľadom na to, že fyzické stretávanie bolo po väčšinu roka 
obmedzované alebo úplne zakazované, a teda sa z tohto dôvodu tradičné spolupráce napr. 
s Kvapkou krvi, či inými pacientskými organizáciami nekonali.  
 

 
 

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

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

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

  
T: trvale 

                                                    TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 

Znenie bodu 1v časti B predmetného uznesenia: 
 
Mgr. Tiborovi Kotekovi, riaditeľovi magistrátu a riaditeľom organizácií zriadených Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 

1. Predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy písomnú 
informáciu o riešených škodách a záveroch k nim prijatých, a to za obdobie 1. 1. 1995 - 
31. 12. 1996.   

 
T: februárové zasadnutie mestského 
    zastupiteľstva v roku 1997 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 18.  2. 2021. 
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2.3 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná  
                                    kontrola útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Uznesenie č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pravidelne   predkladať  správy   o  prijatých  opatreniach  na  odstránenie   nedostatkov  
zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: polročne 
 

1. METRO, a.s. - plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených ÚMK 
 
2. Príspevková mestská organizácia GIB, a.s. - plnenie opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených ÚMK 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačné materiály sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 18. 2. 2021 medzi informačnými materiálmi. 
 
 
 
2.4 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Pilinský, predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže 
 
Návrh systému delegovania zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy do orgánov školskej samosprávy 
Uznesenie č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B zo 
dňa 1. 3. 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10. 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 197/2003 časť B zo 
dňa 16. 10. 2003 zmena termínu T: trvale, TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Z dôvodu pandemickej situácie ohľadne koronavírusu COVID-19 sa pri radách škôl 
a školských zariadení v súvislosti s ich funkčným obdobím uplatňuje novela školského 
zákona, konkrétne § 38b „Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu“, podľa ktorého „Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, 
ktoré plynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho 
kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú 
ustanoviť orgán školskej samosprávy....“ Keďže nové orgány školskej samosprávy nie je 
možné ustanoviť najmä z dôvodu, že voľby sa tu uskutočňujú i spomedzi zástupcov rodičov 
žiakov, materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa 
bude predkladať v zmysle tejto novely zákona. V základných umeleckých školách a centrách 
voľného času, kde sa skončilo funkčné obdobie rád škôl počas tejto krízy, automaticky sa toto 
obdobie predlžuje a bude končiť najneskôr v posledný deň po uplynutí troch mesiacov po 
skončení krízovej situácie. Materiál bude oddelenie školstva, športu a mládeže pripravovať až 
po uplynutí tohto stavu. 
 
 

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

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

SR Bratislavy. 
       T: trvale 

                                                                                              TK: 1x ročne k 31. 12. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 379/2020 zo dňa 30. 1. 
2020 T:trvale, TK: 1 x ročne k 31. 1. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá vo forme informačného materiálu na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava dňa 18. 2. 2021.  
 
 
 
2.6 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne - Nájmy pozemkov, bytových a nebytových priestorov 
Uznesenie č. 383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o nájomných 
zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov. Informácia 
bude obsahovať meno nájomcu, dátum uzatvorenia zmluvy, dobu platnosti zmluvy (vrátane 
dodatkov a práva na prednostné predĺženie, predkupného práva a pod.), predmet zmluvy 
(informáciu o charaktere a presnom umiestnení nehnuteľnosti), výšku nájomného 
a informáciu o splácaní, resp. nesplácaní nájomného nájomcom. 
 

T: trvale 
TK: 2 x ročne k 1.1. a 30. 6.  

       
Uznesením MsZ č. 233/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2003 zmena termínu. 

 
T: trvale 

                    TK: 1 x ročne k 1. 1.   
                                                                                                               za predchádzajúci rok 
                                  (februárové zasadnutie     
                                                                                                                MsZ) 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá vo forme informačného materiálu na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava dňa 18. 2. 2021. 
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2.7 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
                           
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

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

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislavy odvádza 2% finančného výnosu získaného za predaj 
nehnuteľného majetku hlavného mesta do peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej 
kultúry v hlavnom meste SR Bratislave v zmysle § 6 písm. a) Štatútu peňažného fondu na 
podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave. Finančné prostriedky budú 
do peňažného fondu odvedené po schválení záverečného účtu za rok 2020. 
 

 
 

2.8 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľovi magistrátu 
5.   Pri každom predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa dotýka negatívnym 
      spôsobom  existujúcich  športovísk, zaviazať v  kúpnopredajnej  zmluve  investora, aby  
      vybudoval náhradné športoviská. 
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T: trvalý 
     TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Za obdobie roka 2020 nebolo na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy predložený návrh na predaj majetku, ktorý by sa negatívnym spôsobom dotkol 
existujúcich športovísk.  
 
 
 
2.9 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže, 
 
Rôzne  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Uznesenie č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zverejňovať na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zoznam súkromných 
základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl, 
súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava 
poskytuje dotácie vrátane výšky dotácie. 

 
T: úloha trvalá 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súlade s uznesením bol na webovom sídle hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „hlavné mesto“)  
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/2020%20-
%20Financovanie%20ne%C5%A1t%C3%A1tnych%20%C5%A1k%C3%B4l%20-%20zoznam.pdf 
10. 12. 2020 zverejnený zoznam súkromných základných umeleckých škôl, súkromných 
materských škôl a súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých 
škôl, cirkevných materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR 
Bratislava poskytlo dotáciu v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vrátane výšky dotácie poskytnutej v roku 2020. 
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2.10 
 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., 
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 27. 5. 2010  
 
 

znenie časti B predmetného uznesenia: 

„B.   súhlasí 

podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 711/1998 zo dňa 
26. 2. 1998 s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti pod Petržalským korzom: 
-  časť parc. č. 5082 vo výmere   1894 m2 

- časť parc. č. 5083/5 vo výmere      45 m2 

- časť parc. č. 5084/6 vo výmere       77 m2  
- časť parc. č. 5083/1 vo výmere        4 m2  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
spolu:      2020 m2,  
 

do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.“ 
 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1683/2014 časť B 
bod 4 podbod 4.2 zo dňa 25. 9. 2014 bol predĺžený termínu plnenia uznesenia na 15. 12. 
2015. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 z 3. 2. 2016 
zmena textu a termínu splnenia uznesenia v znení: 
                  
 

„D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
                          

T: 17. 12. 2016“ 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1018/2010 zmena 
termínu na 30. 9. 2010. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1167/2010 zmena 
termínu na 28. 2. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 40/2011 zmena 
termínu na 26. 5. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 106/2011 zmena 
termínu na 15. 12. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 392/2011 zmena 
termínu na 21. 12. 2012. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 zmena 
termínu na 20. 12. 2013. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1389/2014 zmena 
termínu na 30. 9. 2014. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 zmena 
termínu na 17. 12. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/2017 zmena 
termínu na 31. 5. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1187/2018 zmena 
termínu na 31. 12. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 zmena 
termínu na 30. 9. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/2019 zmena 
termínu na 31. 12. 2020. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.2) 
Sekcia správy nehnuteľností  písomne opätovne oslovila spoločnosť Incheba, a.s., s ponukou 
na kúpu pozemkov listom MAGS ONM 34716/2020 dňa 7. 12. 2020. Do dnešného dňa 
nemáme vyjadrenie, či valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., prerokuje návrh na kúpu 
pozemkov.  

 

 
 
2.11 
Nositelia uznesenia:         riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                           hlavného mesta  SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským  zastupiteľstvom   

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

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

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

 
TK: 31. 12.  
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Všeobecná úverová banka pravidelne, v mesačných intervaloch zasiela e-mailom s reportom 
platieb Bratislavskej mestskej karty za predchádzajúci mesiac podľa terminálov 
v organizáciách oddeleniu komunikácie a marketingu Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
Tento e - mail s reportom je z oddelenie komunikácie a marketingu rozoslaný príslušným 
organizáciám, ich povereným ekonomickým pracovníkom, ktorí následne platby spracujú 
a uplatňujú si nárok na refundáciu zľavy. Z dôvodu personálnych zmien a internej politiky 
z projektu odstúpila Poštová banka. Priebežne rozširujeme portfólio komerčných partnerov 
Bratislavskej mestskej karty, aby sme ich držiteľom poskytli atraktívne výhody a zľavy. 
 

 
 

2.12 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

   
  T: trvale 

        TK: každé zasadnutie MsZ 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 zo dňa 
7. 2. 2019 zmena termínu plnenia predmetného uznesenia: 1 x ročne k 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Všetky materiály na predaj a nájom nehnuteľností obsahujú aj textáciu návrhu kúpnopredajnej 
alebo nájomnej zmluvy. 
 
 
 
2.13 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislava 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

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

SR Bratislavy. 
T: ročne k 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál o priebežnej aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta 
SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 18. 2. 2021. 
 
 
 
2.14 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov  
 
Protikorupčné minimum pre Bratislavu 
Uznesenie č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu jedenkrát ročne informáciu o plnení Protikorupčného 

minima pre Bratislavu.  
 
        TK: 31. 01. každoročne 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.3) 
Materiál Protikorupčné minimum pre Bratislavu bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy na jeho rokovaní dňa 02. 02. 2012 v zmysle Priorít hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2011- 2014. 
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nastala  potreba aktualizácie jeho ustanovení, kancelária 
riaditeľa magistrátu, prípadne jej priamo riadené útvary vypracujú nové znenie štandardov 
protikorupčného minima, ktoré bude predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
2.15 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Malec, PhD., poverený vedením organizačného oddelenia 
  
Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
Uznesenie č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy     
vyhodnotiť účasť poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za minulý rok 
volebného obdobia vo forme počtu hlasovaní a zverejniť túto informáciu na webovej stránke 
hlavného mesta SR Bratislavy a takisto ju predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
              T: trvalý   
             TK: 1. 3. 2012 a ďalej ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktoré sa koná dňa 18. 2. 2020. 
 
 
 
2.16 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    
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Uznesenie č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie 
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy.  
                                   
         T: úloha trvalá,                                                                                                           
                                   od 1. 1. 2013                  
         TK: raz ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Rozhodnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2016 o pravidlách elektronického 
náhodného výberu znalcov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku upravuje 
postup pri elektronickej forme náhodného výberu súdnych znalcov na vypracovávanie 
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
 
 
2.17 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5. Zabezpečiť zosúladenie predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy s jeho vyradením 
   z registra majetku. 

 
T: trvalá úloha 
 TK: raz ročne k 31. 1. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pri predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy je tento na základe riadne uzatvorených 
kúpno-predajných zmlúv odvkladovaných odborom katastra následne vyradený z registra 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 

 
2.18 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
7. Zosúladiť register majetku hlavného mesta SR Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností. 
 
                                                                                                    T: 30. 11. 2012 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1389/2014 časť B bod 
5.2 z 30. 1. 2014 zmena termínu - T: úloha trvalá, vždy k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností pri každej aktualizácií dát katastra nehnuteľností vykonáva 
všetky potrebné kroky na zosúladenie registra majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
2.19 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo,, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 
2019 zmena TK: vždy k 31. 10. a k 30.4. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2020 časť B bod 3 
podbod 3.1 zo dňa 26. 11. 2020 zmena termínu plnenia na 18. 2. 2020. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 713/2020. 
 
 
 

2.20 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora  
 
Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
Uznesenie č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

TK: 30. 6., 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 18. 2. 2021. 
 
 
 
2.21 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
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Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 
posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú 
a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
v časti informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, 
okrem materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské 
zastupiteľstvo v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za 
jún, júl a august a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo 
februári budú obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 17. 12. 2020 pod písm. d). 
 
 
 
2.22 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne 
Žiadosti o vyhotovenie znaleckých posudkov obsahujú žiadosť o doručenie znaleckého 
posudku v elektronickej forme. Po vyhotovení znaleckého posudku a jeho doručení 
budú tieto zverejňované na internetovej stránke www.bratislava.sk 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

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

 
T: od 1. 3. 2013  
TK: priebežne 
 



35 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 zmena 
termínu plnenia predmetného uznesenia: 1x ročne k 31.12. 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú pravidelne po dodaní znalcom zverejňované na webovej stránke 
hlavného mesta.  
 
 
 
2.23 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Karol Machánek, riaditeľ sekcie výstavby                    

Ing. Juraj Nyulassy, poverený vedením oddelenia osvetlenia, sieti 
a energetiky 

  
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  
 

T: každé zasadnutie   
    MsZ 
 

Uznesením MsZ č. 405/2016 v časti B bod 4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016 bol schválený 
nový termín predkladania materiálu k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského 
zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 2016. 
 
Uznesenie č. 471/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020: 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť informáciu o plnení uznesenia Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1147/2013 časť B bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby 
ropovodu Bratislava-Schwechat, ak nastanú nové skutočností, najneskôr však jedenkrát za pol 
roka. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál sa  predkladá na rokovanie Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 18. 2. 2021. 
 
 
 
2.24 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného rozvoja      
 
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, ktoré budú musieť reflektovať výsledky rokovaní, zabezpečovaných 
oddelením osvetlenia, sieti a energetiky sekcie výstavby Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
  
.  
 
2.25 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          RNDr. Mgr. Viera Sláviková, poverená vedením oddelenia  

implementácie externého financovania 
 
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 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 
realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 

 
T: štvrťročne 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2015 časť B zo dňa 
26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu - T: mesačne 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 738/2017 časť B zo 
dňa 29. 3. 2017 zmena termínu - každé 3 mesiace. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave sa predkladá na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 18. 2. 2021. 
 

 
 

2.26 
 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č.908/2010 zo dňa 25. 2. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 4. 2011 
a č. 1055/2013 zo dňa 24.  25. 4. 2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných 
verejných súťaží 
Uznesenie č. 1410/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. schvaľuje 

všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy nasledovne:  
Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sa použijú pri každom prevode a nájme nehnuteľného majetku 
formou  obchodnej verejnej súťaže.  
Obchodnú verejnú súťaž vyhlási hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 
Bratislava, IČO 00603481, podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona SNR č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy, resp. nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam za týchto podmienok: 
1.Vyhlasovateľ súťaže (ďalej len vyhlasovateľ): 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené 
primátorom, IČO 00603481. 
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2.Predmet obchodnej verejnej súťaže:  
    bude definovaný v osobitne schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len osobitne schválené uznesenie). 
3.Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
       bude uvedená v súťažných podkladoch. 
4.Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie  zmluvy: 
Súťažný návrh, t. z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, resp. nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo podľa 
príslušných ustanovení zákona SNR č. 116/1990 Zb. o nájme  bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov musí obsahovať najma: 
4.1 
a)identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie  bankového 
spojenia, 
b)identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej len kupujúci): 
1.ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, 
označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,  číslo telefónu,  
e-mail, 
2.ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 
podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého 
bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-mail, 
3.ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné 
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude  poukázaná  kúpna  cena,  číslo  telefónu,  
e-mail, 
c)predmet obchodnej verejnej súťaže, 
d)návrh kúpnej ceny, resp. návrh výšky nájomného,  
e)spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet 
vyhlasovateľa najneskôr do 2 mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami ak v osobitnom uznesení nebude uvedené inak, a to na základe fotokópie kúpnej 
zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami, resp. spôsob a lehoty platenia nájomného. 
Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na  vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá 
kupujúcemu najneskôr do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny, originál nájomnej zmluvy 
vyhlasovateľ odovzdá nájomcovi po podpise zmluvy primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, 
f)ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny, resp. 
nájomného vo výške 0,05 % z kúpnej ceny, resp. z nájomného, za každý deň omeškania 
z nezaplatenej sumy, 
g)ustanovenie, ktorým si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak druhá zmluvná 
strany  nedodrží zmluvné záväzky, 
h)vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
ch) čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že účastník 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému úradu, nie je 
v likvidácií, v konkurze ani v reštrukturalizácií a nie je voči nemu vedené žiadne exekučné 
konanie, 
i)záväzok zmluvnej strany, uhradiť vyhlasovateľovi prípadné náklady spojené s úhradou 
správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku a GP. 
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4.2 
a)Vzor súťažného návrhu, t. z. návrh zmluvy bude prílohou konkrétnych súťažných 
podmienok. Účastník súťaže je povinný doručiť vyhlasovateľovi súťažný návrh, t. z. návrh 
zmluvy spracovaný v zmysle predloženého vzoru. Z predloženého vzoru bude vyplývať, ktoré 
ustanovenia zmluvy sú pre účastníka súťaže záväzné, a ktoré je potrebné doplniť, aby jeho 
návrh spĺňal podmienky súťaže. 
b)Návrh  zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne 
v šiestich vyhotoveniach podpísaných účastníkom súťaže. Podpis účastníka súťaže musí byť 
na všetkých vyhotoveniach úradne overený. 
5.Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 
5.1Minimálna kúpna cena sa stanovovať nebude, bude sa iba informatívne uvádzať hodnota 
stanovená znaleckým posudkom, pričom minimálna kúpna cena ponúknutá účastníkom súťaže 
nesmie byť nižšia ako 50 % hodnoty stanovenej znaleckým posudkom. 
  Minimálna výška nájomného sa stanovovať nebude, bude sa iba informatívne uvádzať 
výška nájomného určená na základe Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
5.2Pri prevode nehnuteľného majetku je účastník súťaže povinný zložiť finančnú zábezpeku  
vo výške 5 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom, ktorá bude uvedená v osobitne 
schválenom uznesení, a to prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedený v konkrétnych 
súťažných podkladoch. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad 
o úhrade z banky.  Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet 
vyhlasovateľa. 
 Pri nájme nehnuteľného majetku je účastník súťaže povinný zložiť finančnú zábezpeku 
minimálne vo výške 5 % z ceny ročného nájomného určenej na základe Rozhodnutia 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov 
a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, minimálne však sumu 1 000,00 Eur, a to 
prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch. 
O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením 
finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 
5.3Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške, ktorá bude uvedená v osobitne schválenom uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to v hotovosti v pokladni 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady 
výdavkov účastníci súťaže priložia k súťažnému návrhu do zalepenej obálky s označením 
podľa podbodu 5.10  týchto všeobecných podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže 
nevracia. 
5.4 Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny, resp. do 
nájomného. 
5.5 Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia 
súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka 
vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú alebo odo dňa 
odmietnutia súťažného návrhu. 
5.6 V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník  akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie 
zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
5.7 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu 
dovŕšiť vek 18 rokov. 
5.8 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
5.9 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný 
neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený 
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návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na 
predkladanie súťažných návrhov.        
5.10 Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej  obálke s uvedením mena, 
poštovej adresy účastníka, slova: NEOTVÁRAŤ a s označením a v termíne, ktorý bude 
uvedený v osobitne schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade doručovania návrhu poštou, sa za deň doručenia návrhu považuje deň 
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
5.11Súťažné podmienky a podklady bude možné získať: 
a)na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk 
b)v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
5.12Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, ako aj na internetovej stránke www.bratislava.sk. v lehote do 15 dní odo 
dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 
5.13Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
odoslaný list s oznámením o prijatí návrhu a podpise zmluvy. 
5.14Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu  zmluvy 
zrušiť obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy 
písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, na internetovej stránke www.bratislava.sk. 
5. 15Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude 
zodpovedať podmienkam súťaže, budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže 
alebo minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže v prípade obchodnej verejnej súťaže na 
prevod nehnuteľného majetku bude nižšia ako 50 % z hodnoty stanovenej znaleckým 
posudkom. 
5.16Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
Odmietnutie predložených návrhov podľa podbodov 5. 15 a 5. 16 odošle vyhlasovateľ 
účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.  
5.17Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 
z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
5.18Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 
účasťou v súťaži. 
5.19Víťaz obchodnej verejnej súťaže pri prevodoch nehnuteľného majetku podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
6.Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 
6.1Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov môže byť: 
a) najvyššia ponúknutá kúpna cena, resp. najvyššie ponúknuté nájomné, 
b) ako aj iné kritériá, o ktorých sa rozhodne v osobitne schválenom uznesení. 
6.2V prípade schválenia viacerých kritérií pre posudzovanie súťažných návrhov bude 
v osobitne schválenom uznesení uvedená váha jednotlivých kritérií v percentách. 
7. Osobitne schvaľované podmienky: 
Pri prerokovaní konkrétneho prevodu, resp. nájmu nehnuteľného majetku formou obchodnej 
verejnej súťaže sa budú osobitne schvaľovať tie podmienky súťaže, ktoré sa vzťahujú na 
konkrétny prevod. resp. nájom s tým, že predložený návrh, t. z. návrh zmluvy bude spracovaný 
v zmysle príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov a v zmysle Všeobecných 
podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy schválených na týmto uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
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Osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa bude 
schvaľovať najmä: 
1.predmet obchodnej verejnej súťaže, pri nájme nehnuteľného majetku tiež účel  a dobu 
nájmu, 
2.termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 
3.termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov, 
4.termín predkladania súťažných návrhov, 
5.termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov, 
6.termín oznámenia výsledku vyhodnotenia, 
7. výška paušálnej náhrady výdavkov, 
8.minimálna kúpna cena, resp. minimálna výška nájomného, 
9.výška finančnej zábezpeky, 
10.kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov, 
11. špecifické  označenie obchodnej verejnej súťaže, 
12.možnosť využitia prvkov elektronickej aukcie. 
 

 
C. žiada 

 
riaditeľa magistrátu 
postupovať pri prevodoch a nájmoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa 
časti B tohto uznesenia. 

 
T: úloha trvalá,  
    vždy k 31. 1. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností pri príprave prevodov a nájmov nehnuteľností formou obchodnej 
verejnej súťaže postupuje v zmysle časti B uznesenia č. 1410/2014 zo dňa 30. 1. 2014 a jeho 
zmien a doplnkov. 
 
 
 
2.27 
 
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 
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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 
dňom 1. 7. 2016. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
ÚHA je súčasťou pracovnej skupiny s názvom „Petržalská os“, ktorej odsúhlasené projekty 
budú prebraté do súborného stanoviska k UŠ. V rámci pracovnej skupiny sa venujeme 
analýzam čiastkových území centrálnej osi a overovaniu potenciálnych investícii hlavného 
mesta SR Bratislava. 
Od júna 2020 do konca roka prebiehali na pravidelnej báze stretnutia 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. 02.  
V roku 2013 spolupracovali zástupcovia nájomníka aj nájomcu na koordinácii projektov 
v riešenom a kontaktnom území. Výstupy z týchto stretnutí sú dátumovo viazané v uznesení 
mestského zastupiteľstva č.476/2020 zo dňa 28. 05. 2020. 
Ďalej sa Útvar intenzívne venuje pracovným stretnutiam k čiastkovým územiam napríklad 
v rámci pripravovaného Manuálu rozvoja územia Petržalka City a projektu Atelier. 
Aktualizuje pripravované súborné stanovisko v kontexte v súčasnosti známych zámerov 
mesta.   
V rámci participatívneho plánovania územia Námestia republiky, organizovaného mestskou 
časťou Bratislava-Petržalka, zástupcovia útvaru hlavnej architektky predstavili projekt NS 
MHD Petržalka, II. Etapy a tiež aktuálny stav urbanistickej štúdie Petržalka 
Súčasne útvar spolupracuje aj na príprave podkladov pre vypracovanie grafických 
komunikačných materiálov s verejnosťou k projektu električkovej trate (Nosný systém MHD, 
2 časť, Bosákova ulica - Janíkov dvor), ktorý je vzhľadom na časový harmonogram prioritou 
HM SR Bratislava 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 mesta podmieňujú aj ďalšie vyvolané investície (lávky, priečne 
prepojenia, revitalizácie územia...), ktoré urbanistická štúdia v plnej miere rešpektuje 
a zapracuje. 
 
Ďalší postup: 
Dňa 8. 1. 2021 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na realizáciu INFO kontajneru mesta 
Bratislava. Kontajner bude slúžiť primárne pre participatívne a informačné aktivity hlavného 
mesta SR Bratislavu o Urbanistickej štúdii Petržalská os a projektu NS MHS II. Etapa 
Bosákova – Janíkov dvor. 
 
 
 



43 
 

2.28 
 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Marek Jašíček, poverený vedením sekcie  dopravy 
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

 
T: 15. 12., každoročne 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
 
 V ý d a v k y  (2021) v €:   
   
600 Bežné výdavky 300 000 
 v tom:   
 Propagácia, kampane, ETM, DPNB 20 000 
 Zdielaná mobilita 50 000 
 Opravy cyklociest  230 000 
   
700 Kapitálové výdavky 1 900 000 
 Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy  

Projektová dokumentácia/štúdia 
300 000 

 V tom:  
 Radlinskeho - Janska - Racianske 20 000  
 Rybničná 20 000  
 Bajkalska - Trnavska-Ruzinovska 20 000  
 Ivanska cesta 20 000  
 Račianska - Žitná - Račianska 20 000  
 Karadžičova Svatoplukova 20 000  
 Trnavská - Rožňavská 20 000  
   
 Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy  

Realizácia stavieb 
1 600 000 

 Mlynské Nivy-Bajkalská-Hraničná 400 000 
 Vrakunská cesta 209 000 
 Hodžovo námestie 24 211 
 O4 455 000 
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 Račianske mýto 150 000 
 R35 Trnavská radiála 300 000 
 Odborárska 260 211 
   
 
 
 
2.29 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia 
 
Koncepcia mestských lesov 
Uznesenie č. 1798/2014 časť C bod 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

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

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

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

 
T: Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

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

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Príspevková mestská organizácia Mestské lesy Bratislava predkladá predmetný materiál na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 18. 2. 2021. 
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2.30 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený riadením sekcie dopravy                                                                     

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

A. žiada 
 

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

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

zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom SR 
Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, sumu, dátum 
vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 
 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň 
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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. 
 
 
 
2.31 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Potvrdenie časti B bodu 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 746/2017 časť B body 3 a 4 a časť C zo dňa 29. 3. 2017, ktorých výkon bol 
pozastavený – veto bolo prelomené 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 
a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, z existujúceho funkčného 
využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie kód 1110, 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie. 

 

4. po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov platného územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy požiadal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok 
parc. č. 326/1, a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, v ktorom 
sa dočasne zakáže a obmedzí stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť 
budúce využitie územia podľa pripravovaných zmien a doplnkov platného územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

T: do 10 dní po zverejnení oznámenia 
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C. súhlasí 
 

s tým, aby pri najbližšom schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy bolo funkčné využitie územia v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. 
č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. Petržalka, zmenené tak, 
aby sa z týchto lokalít stalo stabilizované územie, kód 1110 (funkcia parky, sadovnícke 
a lesoparkové úpravy). 

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 
podbod  4.1 schválilo zmenu znenia uznesenia a nový termín plnenia uznesenia v znení:  
„T: schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy č. 09 
TK: 31. 12. 2020 a následne raz ročne“. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
V súčasnosti neprebieha obstarávanie takých zmien a doplnkov územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, v rámci ktorých by hlavné mesto SR Bratislava ako príslušný orgán 
územného plánovania pristúpilo k obstaraniu navrhovanej zmeny na uvedených pozemkoch.  
 
 
 
2.32 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020 
Uznesenie č. 789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

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

 

        T: každoročne k 31. 12.  

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Koncom mesiaca november a  v mesiaci december 2020 prebiehalo rozosielanie 
dotazníkového prieskumu relevantným odborným oddeleniam miestnych úradov mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy, relevantným oddeleniam Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, ako aj mestským organizáciám (Metropolitný inštitút Bratislavy, Bratislavská 
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vodárenská spoločnosť, a.s., Dopravný podnik, akciová spoločnosť). V súčasnosti už útvar 
hlavnej architektky obdržalo spätnú väzbu od 10 mestských častí hlavného mesta SR 
Bratislavy, väčšiny oslovených oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
Metropolitného inštitútu Bratislavy a Dopravného podniku, akciová spoločnosť. Útvar hlavnej 
architektky rozoslalo opätovnú žiadosť o spoluprácu na dotazníkovom prieskume tým 
mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktoré ešte nezaslali požadované informácie. Začalo sa s vyhodnocovaním 
zatiaľ získaných informácií. 
 

 

 
2.33 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja     
 
Rôzne 
Uznesenie č. 811/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ako orgán územného plánovania hlavného mesta SR Bratislavy – oddelenie obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie – navrhol v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
spôsob účinnej regulácie umiestňovania reklamných stavieb podľa stavebného zákona 
podobne ako je tomu v Nitre. 

 
T: 28. 06. 2017 

 
Uznesením Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 časť B bod 
5 podbod 5.5 zo dňa  28. 9. 2017 - určený termín priebežného plnenia uznesenia vždy 
k 31. 12.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Aktuálne začína prebiehať proces vyhodnocovania pripomienok k návrhu ZaD 07 územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého súčasťou je, okrem iných tematických okruhov, 
aj návrh regulácie reklamných stavieb. Po vyhodnotení pripomienok budú zvolané rokovania 
v prípade potreby dohodnutia návrhu ZaD 07 s dotknutými orgánmi podľa § 22 ods. 4 
stavebného zákona. Taktiež bude nevyhnutné postupovať aj podľa rozhodnutia, 
vyplývajúceho zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu, vykonaného 
príslušným orgánom v zmysle § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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2.34 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave  
Uznesenie č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave. 
 
T: do 31. 01. 2019 a každoročne vždy na prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v danom roku až do roku 2021 vrátane. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Príspevková mestská organizácia Mestské lesy Bratislava predkladá predmetný materiál na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 18. 2. 2021. 
 
 
 
2.35 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja      
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby sa urýchlili práce na príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                        TK: každé 2 mesiace, 
                                                                                               najbližšie 27. 09. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Priebežne sa pracuje na urýchlení prác súvisiacich s prípravou nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
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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. Kancelária participatívneho plánovania Metropolitného 
inštitútu Bratislavy v spolupráci s odborníkmi na územné plánovanie z oddelenia obstarávania 
územnoplánovacích dokumentov, pripravuje tiež manuál participatívneho plánovania, cieľom 
ktorého majú byť odporúčania a postupy pre lepšie, účinnejšie a inovatívnejšie možnosti 
zapojenia verejnosti do prípravy nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Na 
všetkých týchto úlohách priebežne a kontinuálne pracujú viaceré útvary Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy a Metropolitný inštitút Bratislavy. 
 
 
 
2.36 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  rozvoja      
                                   Ing. Martin Vavrek, riaditeľ sekcie IT, dátovej politiky a inovácie 
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. vytvoriť samostatnú webovú stránku, kde bude komunikovaný postup prípravy územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy a prijímané podnety občanov a zúčastnených strán 
a spracovať predbežný harmonogram jednotlivých krokov. 
 
                                                                                           T: 27. 09. 2018 
 
Uznesením Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 421/2020 časť B bod 
3 podbod 3.9 zo dňa  30. 4. 2020 - určený termín štvrťročne počnúc 1. 5. 2020.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia územného rozvoja (ďalej iba „SÚR“) spolupracuje pri príprave nového územného 
plánu so sekciou územného plánovania, ktorá sa vytvorila presunom spracovateľského 
oddelenia (oddelenie územného plánovania) na Metropolitný inštitút Bratislavy. Obstarávanie 
nového územného plánu ostáva v kompetencii oddelenia obstarávania územnoplánovacích 
v rámci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. SÚR zároveň komunikuje s kanceláriou 
participácie Metropolitného inštitútu Bratislava o možnosti spolupráce pri nastavovaní 
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procesu komunikácie prípravy nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy ako aj 
harmonogramu jednotlivých krokov, vrátane participácie. Koordinácia procesu obstarávania, 
spracovania a komunikácie postupnosti krokov na verejnosť je časovo a personálne 
náročnejšia, preto aj plnenie tohto uznesenia vyžaduje dlhší čas.  
 
 
 
2.37 
 
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, 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 
 
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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dňa 10. 12. 2020 boli emailovou formou z Ministerstva životného prostredia SR doručené 
pripomienky na dopracovanie z riaditeľstva Štátnej ochrany prírody SR k predloženej 
dokumentácií Projektu ochrany PR Vydrica. Pripomienky sme bezodkladne vyžiadali 
u dodávateľa dokumentácie dopracovať. Dodávateľ na základe online stretnutia a konzultácie 
s riaditeľstvom Štátnej ochrany prírody SR dňa 21. 12. 2020 dopracováva pripomienky 
a finálny materiál bude zaslaný na Ministerstvo životného prostredia SR v priebehu mesiaca 
februára 2021. 
 
 
 

2.38 
 
Nositeľ uznesenia:    Mgr. Rastislav Tešovič, predseda komisie finančnej stratégie a pre       

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

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

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

ukladá 
 

komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby sledovala záležitosť týkajúcu sa pozemku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol 
predaný v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 600/1997 zo dňa 25. 09. 1997, osobitne po zrušení tohto uznesenia ako nezákonného 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 
2017, a aby sa vyjadrovala k návrhom opatrení vedenia hlavného mesta SR Bratislavy v tejto 
záležitosti, ak to bude považovať za potrebné, s prihliadnutím na jej súčasný stav a ďalší 
vývoj súdnych a iných konaní pred príslušnými orgánmi. 
 
                                                                                        TK: štvrťročne, počnú od 1. 7. 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len “komisia finančnej stratégie a pre 
správu a podnikanie s majetkom mesta“) 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 09. 1997, osobitne po  5.2

to uznesenia ako nezákonného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného ohzrušení t
20. 11. mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa  
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2017. 
 Ako komisia už pravidelne informuje, vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie 
o reštitúcii je z hľadiska ochrany majetkových práv hlavného mesta 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 dňa 
11. 06. 2020 požiadal riaditeľa sekcie správy nehnuteľností o preverenie, v akom štádiu  sa 
nachádza predmetná reštitučná vec. 
 Podľa vykonanej previerky Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy posledným 
rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor pozemkový a lesný - č. k. 1108/92, zn.: OU-
BA-PLO-2019/013705-020/MAG zo dňa 16. 10. 2019 – reštituentom 1. Dušanovi Kováčovi, 
2. Ing. Ľubici Hitkovej a 3. Alene Polačekovej správny orgán nepriznal vlastnícke právo a ani 
právo na náhradu ohľadne pozemku parc. č. 2185/3, k. ú. Staré Mesto. Reštituenti sa voči 
rozhodnutiu OU-BA-PLO-2019/013705-020/MAG zo dňa 16. 10. 2019 odvolali. Okresný 
úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím zo dňa 28. 01. 2020, zn.: OU-
BA-OOP6-2020/009869-020/GBA rozhodol, že odvolanie reštituentov zamieta a rozhodnutie 
Okresného úradu Bratislava, odbor pozemkový a lesný, zn.: OU-BA-PLO-2019/013705-
020/MAG zo dňa 16. 10. 2019 potvrdzuje.  
Podľa informácií z Okresného úradu Bratislava bola na Krajský súd v Bratislave reštituentami 
podaná správna žaloba na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, ktoré vydal 
odbor opravných prostriedkov. Táto žaloba bola doručená zatiaľ len Okresnému úradu 
Bratislava, hlavné mesto SR Bratislava touto žalobou nedisponuje. 
 
 Vzhľadom na skutočnosť, že správna žaloba bola podaná ešte len vo februári 2020, je 
možné očakávať právoplatné rozhodnutie vo veci v rozmedzí mnohých mesiacov, reálnejšie 
niekoľkých rokov. Z uvedeného dôvodu bude predložený Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy návrh na vhodnú zmenu uznesenia Mestské zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy  č. 196/2019 komisiou finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta, tak, aby namiesto pravidelného odpočtovania aktuálneho stavu veci bolo 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy informované bezprostredne po 
rozhodnutí o správnej žalobe na Krajskom súde v Bratislave. Súčasne odporúčam, aby sa 
hlavné mesto SR Bratislava pokúsilo získať procesné postavenie účastníka konania alebo 
zúčastnenej osoby v predmetnom konaní o správnej žalobe. Návrh v tomto smere predložím 
na marcové rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

 
 
2.39 
 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Mgr. Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STARZ-u 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 198/2019 zo dňa 30. 5. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. aby rokoval s HC SLOVAN Bratislava - mládež o splatení dlhu vo výške 135 916,31 Eur 

do 31. 08. 2019 a zároveň aby HC SLOVAN Bratislava - mládež realizovalo platby za 
prenájom ľadových plôch vopred. 

 
                    T: bez termínu 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 558/20209 časť B bod 
3 podbod 3.8 zo dňa 24. 9. 2020 zmena termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia, 
TK: polročne k 31. 12. a k 30. 6. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dlhodobo komplikovanú spoluprácu vrátane súdnych sporov a možné fatálne dôsledky, ktoré 
by malo na hospodárenie STARZ prípadné konkurzné konanie a likvidácia HC SLOVAN 
Bratislava, a.s. (ďalej len “HC SLOVAN a.s.”) sa podarilo odvrátiť aj vzhľadom na fakt, že 
po podpise Memoranda o podpise kúpno-predajnej zmluvy, ktoré uzavreli Juraj Široký 
s pánom Rudolfom Hrubým dňa 16. 7. 2020, sa páni Rudolf Hrubý a Pavol Hofstädter stali 
v lete 2020 konečnými užívateľmi výhod HC SLOVAN a.s. a pán Pavol Hofstädter 
štatutárnym zástupcom HC SLOVAN Bratislava - mládež  (ďalej len “HC SLOVAN o.z.”). 
Po komplexných rokovaniach STARZ s nimi prišlo k zastavenie nárastu a kumulácie ďalšieho 
dlhu u HC SLOVAN Bratislava, a.s. i HC SLOVAN Bratislava - mládež. Z historického dlhu 
HC SLOVAN a.s. naopak na účet STARZ najprv uhradil dlžnú sumu 464 272,11 Eur a neskôr 
51 134,41 Eur. Je takisto veľmi potešiteľné, že po zmene manažérskej kontroly v HC 
SLOVAN o.z. prišlo k splateniu nie úplne všetkých existujúcich záväzkov HC SLOVAN o.z. 
po lehote splatnosti, ale bola STARZ poukázaná zásadná suma z dlhodobo dlžnej sumy vo 
výške 100 000 eur, pričom všetky platby za obdobie od augusta 2020 prebiehajú u HC 
SLOVAN a.s. pravidelne temer bez výnimky v lehote splatnosti a u HC SLOVAN o.z. cez 
zálohové faktúry.  

HC SLOVAN a. s. a HC SLOVAN o.z. pre nielen náklady nových vlastníkov spojené 
s transakciou znamenajúcu de facto záchranu klubu, ale i straty spôsobené celému športovému 
sektoru a i obom športovým klubom pre pandémiu COVID-19 za posledné mesiace, listom zo 
dňa 23.9.2020 adresovaným na magistrát mesta Bratislava, nie STARZ, následne požiadali: 

• o odpustenie sankcií a úrokov z omeškania z oneskorene uhradených platieb 
nájomného a služieb spojených s užívaním ZŠON obchodnou spoločnosťou HC 
SLOVAN a. s. na základe nájomných zmlúv so STARZ celkovo v sume 191 895,36 
Eur, 

• o odpustenie úhrady príslušenstva (sankcií a úrokov z omeškania) z platieb nájomného 
a služieb spojených s užívaním ZŠON občianskym združením HC SLOVAN o.z., na 
ktoré vznikol nárok k dňu žiadosti,  

• o odpustenie úhrady jednej polovice nájomného a služieb spojených s užívaním ZŠON 
občianskym združením HC SLOVAN o.z., na ktoré vznikol nárok do 30.6.2020, 
a s ktorým je HC SLOVAN o.z. v omeškaní. 
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 HC SLOVAN a. s. a HC SLOVAN o.z. takto požiadali o odpustenie pohľadávok 
v celkovej sume 367 986,26 Eur (ide najmä o sankčné pokuty a úroky z omeškania u HC 
SLOVAN a. s. za obdobie sezóny 2019/2020), a to ešte pred doručením im sankčných faktúr 
č. 20500033 a č. 20500034 (ide najmä o sankčné pokuty a úroky z omeškania HC SLOVAN 
a. s. za obdobie sezóny 2019/2020). Ak by celá výška odpustených pohľadávok žiadateľov 
bola zaúčtovaná do nákladov STARZ, znamenalo by to hospodársku stratu STARZ v sume 
státisícov eur. Prebiehajúce súdne spory (z pôvodne 5 sú 4 ukončené, nebolo vydané 
uznesenie o zastavení konania v 2. žalobe z 5. 2. 2019), no i nevysporiadené investície zo 
strany HC SLOVAN, a.s. do ZŠON, ktoré nezjednodušil i znalecký posudok znaleckej 
organizácie Ústavu stavebnej ekonomiky, s.r.o., č. 72/2020 vo veci stanovenia zostatkovej 
hodnoty- technické zhodnotenie nájomných priestorov HC SLOVAN Bratislava, a.s. Na 
ZŠON (Skylounge, Skybox, VIP, Golden VIP, Office, Presscentrum, Šatne) vyžadujú 
kontinuálnu diskusiu o spolupráci STARZ, mesta Bratislava a HC SLOVAN, a.s. pri 
prevádzke ZŠON obzvlášť v čase už 10 mesiacov prebiehajúcej pandémie, vzhľadom na už 
existujúce zmluvy a ich prípadné zmeny a doplnky i vo vzťahu k novému komerčnému názvu 
ZŠON.  
 
 
 
2.40 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený vedením 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. 06. 2020 
 

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. 06. 2020 
 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 558/2020 časť B bod 
3 podbod 3.9 zo dňa 24. 9. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
T: štvrťročne počnúc zasadnutím Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
26. 11. 2020. 
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Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2020 časť B bod 
3 podbod 3.4 zo dňa 26. 11. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 18. 2. 2021. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 4.4) 
K spracovanému materiálu ešte musí prebehnúť komunikačná kampaň a až následne bude 
môcť byť predložený na samotné rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 
 
 
2.41 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený vedením sekcie dopravy   
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B bod 3 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. predložiť návrh optimalizácie linkového vedenia mestskej hromadnej dopravy na základe  

relevantných vstupov, vychádzajúcich z kritérií stanovených hlavným mestom SR 
Bratislavou po prerokovaní s dotknutou mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy na 
schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
         T: 31. 12. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 4.5) 
Na základe prijatého rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021, súčasťou ktorého 
sú aj výdavky určené na hradenie služieb vo verejnom záujme (prevádzka MHD) sa pre rok 
2021 nepočíta s výdavkami určenými na hradenie zvýšených výkonov, ktoré by mali byť 
použité na posilňovanie MHD v súvislosti so zavedením parkovacej politiky. Bez nárastu 
výkonov nie je zatiaľ možné realizovať posilňovanie MHD v súvislosti s parkovacou 
politikou.   
Súčasná situácia pandémie výrazne ovplyvnila ukazovatele využiteľnosti mestskej hromadnej 
dopravy čím značne ovplyvnila aj spracovávanú analýzu. Táto analýza zatiaľ nie je ukončená 
a práce na nej budú prebiehať aj v roku 2021.  
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2.42 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste SR Bratislave 
Uznesenie č. 204/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu o použití 

prostriedkov peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility minimálne raz ročne, pri 
prerokovaní návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na nasledujúci rok, 

2. konzultovať lokálne investičné projekty v zmysle Štatútu peňažného fondu na rozvoj 
udržateľnej mobility so starostami dotknutých mestských častí. 

 
          T: 30. 9. 2019 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/2019 časť B bod 4 
podbod 4.5 zo dňa 24. 10. 2019 zmena termínu na 31. 1. 2020. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 398/2020 časť B bod 3 
podbod 3.2 zo dňa 27. 2. 2020 zmena termínu na 31. 12. 2020 a potom ďalej vždy k 30. 9. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel je plánovaná až v roku 2021, po novelizácii 
1. 10. 2021, a z tohto dôvodu nemal fond na rozvoj udržateľnej mobility žiadne príjmy.  
Nakoľko parkovacia politika nebola k dnešnému dňu spustená, nebol ešte 
zriadený samostatný účet v banke.  
 
 
 
2.43 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Martin Vavrek, riaditeľ sekcie IT, dátovej politiky a inovácie 
 
Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky 
v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu 
Uznesenie č. 377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. aby zabezpečil, že príslušní zamestnanci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
poskytnú súčinnosť predsedovi a tajomníčke komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ak 
o to požiadajú pri plnení ich úloh vyplývajúcich z ústavného zákona o ochrane verejného 
záujmu, ktoré sú uvedené v časti B tohto uznesenia. 
     

                     T: priebežne a bezodkladne od 01. 01. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Po dodaní anonymizovaných majetkových priznaní od predsedu komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva 
hlavého mesta SR Bratislavy pána poslanca JUDr. Milana Vetráka, PhD., budú následne 
sekciou IT, dátovej politiky a inovácie v spolupráci s predmetnou komisiou sprístupnené cez 
stránku zastupitelstvo.bratislava.sk. 
 
 
 
2.44 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 684/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
o prípravu nového znenia doterajšieho Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a podanie informácie Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
                               
                                                             T: do 28. 2. 2021 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia - 4.6) 
Pri príprave zmeny tohto rozhodnutia je potrebný väčší časový rámec a opakované 
stretnutia/konzultácie pracovnej skupiny. Predmetné rozhodnutie bude následne predložené na 
nové pripomienkovanie konanie odborným útvarom Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je možné pôvodne 
navrhovaný termín reálne splniť. 
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3. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného   mesta SR 
Bratislavy bez určenia termínu plnenia 

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

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

za účelom umiestnenia základnej umeleckej školy v jej priestoroch.   
  

 T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Rozpočet na rok 2021 na predmetnú rekonštrukciu budovy bol schválený vo výške 
1 710 000,00 Eur, v mesiaci január bude vo vestníku Verejného obstarávania zverejnené 
obstarávanie, predpokladáme začatie stavebných prác v 1Q/2021. 
 
 
 
3.2 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja,   
                                   v spolupráci   
                                   JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
                                   Ing. Marek Jašíček, poverený vedením sekcie  dopravy 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Poloreckého  
Uznesenie č. 772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

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

T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Aktuálne prebieha proces vyhodnocovania pripomienok k návrhu zadania Štúdie umiestnenia 
nájomného bývania na území Bratislavy, ktorá ma za cieľ preveriť možnosť umiestnenia 
nájomného bývania vo vybraných lokalitách na mestských pozemkoch a na pozemkoch 
súkromných investorov, ktoré si vyžadujú pre potreby umiestňovania bývania zmenu platného 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

 
 

3.3 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR                    

Bratislavy 
Plnitelia úlohy:   Ing. arch. Martin Berežný, Metropolitný inštitút Bratislavy 
               Ing. arch. Zora Paulíniová, Metropolitný inštitút Bratislavy 
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 800/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

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

T: bez termínu 

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V týchto mesiacoch až do konca roka 2021 budú prebiehať prípravné práce, teda to, ako 
nastaviť kroky, aká dokumentáciu bude pre novy územný plán potrebná, aká bude jeho 
filozofia. Súbežne s tým sa pripravuje scenár participácie tohto dokumentu.  
V súčasnosti sa prebieha interná participácia, teda vylaďovanie projektu, tak aby sa  mohla 
rozbehnúť koncepčná práca. 



62 
 

3.4 
 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Mgr. Viera Sláviková, poverená vedením oddelenia  

implementácie externého financovania 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 856/2017 časť B bod 3 zo dňa 25. 5. 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako aj verejnosť, 
 
                                                                                                  T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 10. 2020. Dokumentácia na realizáciu stavby bola doručená dňa 20. 4. 2020. Bol 
ukončený výkon štátnej expertízy, ktorá určila hodnotu PHZ zákazky. Dokumentácia na 
realizáciu stavby bola odovzdaná dňa 1. 6. 2020. Dňa 22. 6. 2020 bola na Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR odoslaná žiadosť o výkon 1. ex-ante kontroly verejného obstarávania. 
Dňa 15. 10. 2020 bol ukončený výkon 1.ex-ante kontroly. V ten deň boli do vestníka odoslané 
podklady. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v Európskom vestníku dňa 20. 10. 2020 
a v slovenskom Vestníku obstarávania dňa 21. 10. 2020. Pôvodná lehota na predkladanie 
ponúk sa posunula z 30. 11. 2020 na 15. 1. 2021. 
Stavebné konania: Stavebný úrad Bratislavského samosprávneho kraja (VÚC) oznámilo 
stavebné povolenie verejnou vyhláškou 16. 12. 2020. Stavebné povolenie ešte nie je 
právoplatné. Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka vydal stavebné povolenie, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 11. 2020. Stavebný úrad Okresného úradu Bratislava 
oznámilo stavebné povolenie verejnou vyhláškou – zatiaľ nie je právoplatné. Špeciálny 
stavebný úrad hlavného mesta SR Bratislavy – k stavebnému povoleniu oznámenému 
vyhláškou 21. 10. 2020 sa odvolal účastník konania. Odvolanie bolo postúpené na nadriadený 
orgán (Okresný úrad Bratislava). Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prijal dňa 
22. 12. 2020 žiadosť o stavebné povolenie k úpravám a preložkám zariadení v správe 
Západoslovenskej distribučnej a.s. 
Prebiehajú aktivity na zabezpečenie financovania projektu z externých zdrojov – príprava 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane potrebnej dokumentácie – Oznámenie 
o zmene navrhovanej činnosti – príloha č. 8 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie podané na Okresný úrad Bratislava dňa 17. 12. 2020, aktualizácia štúdie 
uskutočniteľnosti .Tento predmetný bod uznesenia sa zároveň plní v rámci uznesenia 
č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013.  
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3.5 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Zuzana Ivašková, poverená vedením oddelenia kultúry 
                                      Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže, 
                                      Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
 
Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 
príspevkových organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií 
Uznesenia č. 869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
dopracovať materiál o časový postup riešenia, termíny realizácie a finančné krytie tak, aby 
bol materiál harmonogramom. 
 
                                                                                                              T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Prehľad dlhodobo neriešených problémov príspevkovej organizácie a konkrétne úlohy, 
vyplývajúce z harmonogramu, budú priebežne podľa priorít hlavného mesta SR Bratislavy  
zaraďované do plánu organizácie a následne plnené podľa schváleného rozpočtu na aktuálny 
rok. 
 
 
 
3.6 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marek Jašíček, poverený vedením sekcie dopravy 
 
Návrh -Urbanisticky rozvoj mesta 
Uznesenie č. 942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
  

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. zabezpečil dopracovanie a schválenie Generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy; 

prípadné aktuálne návrhy na jeho zmeny predkladal po zapracovaní odborných pripomienok 
všetkých relevantných inštitúcií a útvarov hlavného mesta SR Bratislavy na prerokovanie 
príslušným poslaneckým komisiám Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

  
                                                                                                                           T: priebežne 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Územný generel dopravy (spracovateľ Centrum dopravného výskumu, Brno), ako 
územnoplánovací podklad, bol schválený v roku 2015. V roku 2017 bol Územný generel 
dopravy na základe požiadaviek hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oddelenia 
dopravného inžinierstva doplnený a dopracovaný a spolu s dopravným modelom opätovne 
odovzdaný hlavnému mestu SR Bratislave. Odvtedy sa model priebežne aktualizuje v gescii 
sekcie dopravy. Na podklade modelu sa tvoria aj výstupy, napr. štúdia dopravné modelovanie 
pre električku Pribinova, prognóza rozvoja MHD a pod.  Územný generel dopravy slúži ako 
podklad pre ďalšiu prácu v oblasti dopravy.  
 
 
 
3.7 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP 
BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 

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

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ 
parc. č. 3400/160,  k. ú. Dúbravka, začne vykonávať potrebné kroky a rokovania vo veci 
zámeny pozemkov: pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1,  882/2, 882/17,  
882/91,  882/92,  882/93, LV č. 6049, vo vlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ 
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parc. č. 3400/160, k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 
 
3.8 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií                             
 
Návrh na riešenie oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom 
ukončenia režimu nútenej správy 
Uznesenie č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018 
Prelomené veto - 15. 3. 2018 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1098/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

poveruje 
 

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

                                                                                           T: 15. 6. 2018 
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 9. 2019 nebol 
schválený návrh na zrušenie predmetného uznesenia bez udania termínu jeho plnenia. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto SR Bratislava stále trvá na tom, že nemôže prebrať záväzok alebo dlh inej obce 
(ani mestskej časti). 
Hlavné mesto SR Bratislava hľadá zákonný a rozpočtovo únosný spôsob riešenia výnimočnej 
situácie mestskej časti Bratislava-Devín v spolupráci s Ministerstvom financií SR. 
Finančné dopady corona vírusu oddialili riešenie tohto problému, hlavné mesto SR Bratislava 
spolu s mestskou časťou Bratislava-Devín predstaví návrh riešenia do konca 1. polroka 2021. 
 
 
 
3.9 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR                                   

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

Mestské zastupiteľstvo  
 

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

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

                                                                                          T: 31. 3. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 podbod 4.8 zo dňa 26. 4. 2018 zmena termínu na 27. 9. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 168/2019 časť B bod 3 
podbod 3. 1. zo dňa 25. 4. 2019 zmena termínu na 26. 9. 2019. Uznesenie bolo vykázané ako 
nesplnené bez určenia nového termínu splnenia.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Prebieha pripomienkovanie dotknutými subjektami, najmä AVR - Asociáciou vonkajšej  
reklamy. 
 
 
 
3.10 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov 
 
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky 
s názvom Metropolitný inštitút Bratislava 
Uznesenie č. 34/2019 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

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

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

           
          T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu bolo výberové konanie presunuté na prvý 
štvrťrok 2021.  
Dňa 8. 1. 2021 bolo zverejnené vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ 
príspevkovej organizácie mesta Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Uchádzači sa môžu 
prihlasovať do 8. 2. 2021, následne prebehne výberové konanie.  
 

 
 
3.11 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený vedením sekcie  dopravy 
 
Petícia proti výstavbe Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska 
Uznesenie č. 150/2019 časť B zo dňa 25. 4. 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na vyžiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka urobil nezávislú oponentúru voči 
dopravno-kapacitnému posúdeniu predloženému investorom na Polyfunkčný bytový dom 
Topoľčianska v k. ú. Petržalka, parc. č. 1563. 
 
                                                                                                 T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Na oddelení dopravného inžinierstva zatiaľ neevidujeme žiadnu požiadavku zo strany 
mestskej časti Bratislava-Petržalka o vykonanie nezávislej oponentúry. 
 
 
 
3.12 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka 
Uznesenie č. 220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

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

 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Závery prerokovania petície sú v súčasnej dobe stále v štádiu ich zapracovania do upraveného 
návrhu dokumentácie spracovateľom. Zapracovanie je v rozsahu ako bolo dohodnuté 
s petičným výborom, s ohľadom na celkový rozsah územia je však komplexné spracovanie 
dokumentácie časovo náročné. 
 
 
 
3.13 
 

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

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

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná 
k prerokovávanému konceptu predmetnej urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci 
pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie 
odprezentovať verejnosti, ako aj zástupcom petície. 
                      
                                         T: bez termínu  
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Závery prerokovania petície sú v súčasnej dobe stále v štádiu ich zapracovania do upraveného 
návrhu dokumentácie spracovateľom. Zapracovanie je v rozsahu ako bolo dohodnuté 
s petičným výborom, s ohľadom na celkový rozsah územia je však komplexné spracovanie 
dokumentácie časovo náročné. 
 
 
 
3.14 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja 
 
Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste  
Uznesenie č. 370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Návrh na navýšenie rozpočtu sekcie dopravy v roku 2021, z ktorého malo byť zabezpečované 
financovanie spracovania tejto urbanistickej štúdie, musel zohľadniť výpadok v rozpočte 
hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu pandémie Covid-19 a po znížení rozpočtu sekcie 
dopravy bolo nevyhnutné ponechať v ňom položky najmä na prioritnú aktualizáciu 
celomestskej územnoplánovacej dokumentácie – územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
Vzhľadom na aktuálne zabezpečovanie prioritných úloh súvisiacich s obstarávaním zmien 
a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj s obstarávaním 
celomestských územnoplánovacích podkladov (ktoré sú už v štádiu rozpracovanosti alebo už 
prebehlo verejné obstarávanie ich spracovateľa), budú prípravné práce začaté v druhom 
polroku 2021. Pri príprave návrhu zadania urbanistickej štúdie pre územia vinohradov budú 
použité aj výstupy zo spolupráce na tejto téme s vybranou vysokou školou.  
 
 

 
3.15 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť 
South City W, s.r.o. so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 670/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil materiál „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre 
spoločnosť South City W, s.r.o., so sídlom v Bratislave“ na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy až po písomnom potvrdení mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka, ako aj príslušného oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
o vyriešení situácie ohľadom ZŠ a MŠ s predmetným subjektom. 
 
         T: bez termínu  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností listom zo dňa 9. 12. 2020 oslovilo spoločnosť South City W so 
žiadosťou o zaslanie informácie, kedy a akým spôsobom bola vyriešená situácia ohľadom 
základnej školy a materskej školy. Do dnešného dňa sme stanovisko neobdržali. Vzhľadom na 
súčasnú epidemiologickú situáciu ešte nebudeme urgovať vyjadrenie, keďže medzitým boli aj 
sviatky a sprísnené opatrenia. Vyjadrenie spoločnosti budeme urgovať v priebehu mesiaca 
februára 2021.  
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4. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
4.1 
 
Nositeľka uznesenia: Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora,  
Plniteľ úlohy:                        Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí, 

Komplexný návrh účasti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zdravotníckych 
zariadení 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia  
č. 234/2000 časť B bod 1 a následne v znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 
 
Pôvodné znenie uznesenia  306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1. 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. ukladá 
 

Anne Dyttertovej, námestníčke primátora 
Zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy 
so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
         T: 30. 10.1996 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 404/1996 časť B nový 
termín 19. 12 1996. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 459/1997 časť B  bod 
1 nový termín T: do 2 mesiacov po zverejnení vyhlášky, TK: 31. 5. 1997. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 555/1997 časť B nový 
TK: 30. 6. 1997. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 582/1997 časť B bod 1 
nový termín TK: 31. 12 1997. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 678/1998 časť B bod 1 
nový termín 30. 6. 1998. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 835/1998 časť B bod 1 
nový termín 31. 12. 1998. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/1999 časť B nový 
termín 31. 12. 1999. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 234/2000 časť B bod 3 
nový zmena textu: 
Pôvodný text v znení: 
„Zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy 
so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
sa nahrádza textom: 
„každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
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        T: trvale 
        TK: 1 x ročne k 30. 9.“ 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 387/2000 časť B bod 1 
nový termín 30. 11. 2000. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 661/1999 časť B 
zmena termín T: trvale, TK: 1 x ročne k 30. 11. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 710/2001 časť B nový 
termín 6. 12. 2001. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 223/2003 časť B bod 2 
kontrolného termínu T: trvale, TK: 1 x ročne k 30. 12. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 
2015 zmena termínu T: trvalý, TK: v 2-ročných intervaloch k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia (Uznesenie sa priebežne plní - 2.1) 
Časť D bod 1 podbod  1.1: 
Pripravuje sa návrh na zmenu predmetného uznesenia, ktorý vychádza z odborného zamerania 
sekcie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a odborného zamerania 
inštitúcií na ochranu verejného zdravia. Návrh bude predložený v priebehu mesiaca februára 
2021 na pravidelnú poradu primátora ako aj následne na zasadnutie komisie sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia na 25. 3. 2021.  
 

- - - 
 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 podbod 1.2 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia  
v znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 
 
Pôvodný text: 

 
Anne Dyttertovej, námestníčke primátora 
1.2  Predkladať informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR 

Bratislavou,  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvalý 
TK: ročne k 31. 12. 
 

s uznesením č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 sa pôvodný text 
 

„každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy“ 
 
sa nahrádza textom: 
1.2  Predkladať informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR 

Bratislavou,  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
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T: trvalý 
TK: ročne k 31. 12. 

      
 
Plnenie uznesenia: 
Časť D bod 1 podbod  1.2: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia (Uznesenie sa priebežne plní - 2.1) 
Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 
2020 môže byť predložená Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy len vo 
veľmi obmedzenej forme, keďže v roku 2020 agenda sekcia sociálnych vecí bola väčšinu roka 
v krízovom covid móde a tiež vzhľadom na to, že fyzické stretávanie bolo po väčšinu roka 
obmedzované alebo úplne zakazované, a teda sa z tohto dôvodu tradičné spolupráce napr. 
s Kvapkou krvi, či inými pacientskými organizáciami nekonali.  
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia na 31. 12. 2021.  
 
 

 
4.2 
 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., 
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 27. 5. 2010 
 

znenie časti B: 

„B.   s ú h l a s í 

podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 711/1998 zo dňa 
26. 2. 1998 s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti pod Petržalským korzom: 
-  časť parc. č. 5082 vo výmere   1894 m2 

- časť parc. č. 5083/5 vo výmere      45 m2 

- časť parc. č. 5084/6 vo výmere       77 m2  
- časť parc. č. 5083/1 vo výmere        4 m2  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
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spolu:      2020 m2,  
 

do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.“ 
 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1683/2014 časť B 
bod 4 podbod 4.2 zo dňa 25. 9. 2014 bol predĺžený termínu plnenia uznesenia na 15. 12. 2015. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 z 3. 2. 2016 
zmena textu a termínu splnenia uznesenia v znení: 
                  

„D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
                          

T: 17. 12. 2016“ 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1018/2010 zmena 
termínu na 30. 9. 2010. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1167/2010 zmena 
termínu na 28. 2. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 40/2011 zmena 
termínu na 26. 5. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 106/2011 zmena 
termínu na 15. 12. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 392/2011 zmena 
termínu na 21. 12. 2012. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 zmena 
termínu na 20. 12. 2013. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1389/2014 zmena 
termínu na 30. 9. 2014. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 zmena 
termínu na 17. 12. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/2017 zmena 
termínu na 31. 5. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1187/2018 zmena 
termínu na 31. 12. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 zmena 
termínu na 30. 9. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/2019 zmena 
termínu na 31. 12. 2020. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia.( Uznesenie sa priebežne plní - 2.10)  
Sekcia správy nehnuteľností  písomne opätovne oslovila spoločnosť Incheba, a.s., s ponukou 
na kúpu pozemkov listom MAGS ONM 34716/2020 dňa 7. 12. 2020. Do dnešného dňa 
nemáme vyjadrenie, či valná hromada spoločnosti Incheba, a.s., prerokuje návrh na kúpu 
pozemkov.  
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Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia na 31. 12. 2021.  
 
 
 
4.3 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov  
 
Protikorupčné minimum pre Bratislavu 
Uznesenie č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu jedenkrát ročne informáciu o plnení Protikorupčného 

minima pre Bratislavu.  
 
        TK: 31. 01. každoročne 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia.( Uznesenie sa priebežne plní - 2.14)  
Materiál Protikorupčné minimum pre Bratislavu bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy na jeho rokovaní dňa 02. 02. 2012 v zmysle Priorít hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2011- 2014. 
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nastala  potreba aktualizácie jeho ustanovení, kancelária 
riaditeľa magistrátu, prípadne jej priamo riadené útvary vypracujú nové znenie štandardov 
protikorupčného minima, ktoré bude predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
  
 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy k 31. 12. 2021. 

 
 
 
4.4 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený vedením 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 
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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. 06. 2020 
 

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. 06. 2020 

 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 558/2020 časť B bod 
3 podbod 3.9 zo dňa 24. 9. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
T: štvrťročne počnúc zasadnutím Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
26. 11. 2020. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2020 časť B bod 
3 podbod 3.4 zo dňa 26. 11. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 18. 2. 2021. 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.40) 
K spracovanému materiálu ešte musí prebehnúť komunikačná kampaň a až následne bude 
môcť byť predložený na samotné rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 25. 3. 2021. 

 
 
 
4.5 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený vedením sekcie dopravy   
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B bod 3 zo dňa 27. 6. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. predložiť návrh optimalizácie linkového vedenia mestskej hromadnej dopravy na základe 

relevantných vstupov, vychádzajúcich z kritérií stanovených hlavným mestom SR  
 
    Bratislavou po prerokovaní s dotknutou mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T: 31. 12. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.41) 
Na základe prijatého rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021, súčasťou ktorého 
sú aj výdavky určené na hradenie služieb vo verejnom záujme (prevádzka MHD) sa pre rok 
2021 nepočíta s výdavkami určenými na hradenie zvýšených výkonov, ktoré by mali byť 
použité na posilňovanie MHD v súvislosti so zavedením parkovacej politiky. Bez nárastu 
výkonov nie je zatiaľ možné realizovať posilňovanie MHD v súvislosti s parkovacou 
politikou.   
Súčasná situácia pandémie výrazne ovplyvnila ukazovatele využiteľnosti mestskej hromadnej 
dopravy čím značne ovplyvnila aj spracovávanú analýzu. Táto analýza zatiaľ nie je ukončená 
a práce na nej budú prebiehať aj v roku 2021.  
  
 Na základe týchto skutočností navrhujem periodicitu kontroly plnenia uznesenia, 
a to raz polročne počnúc 1. 1. 2021. 
 
 
 
4.6 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 684/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
o prípravu nového znenia doterajšieho Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a podanie informácie Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                        T: do 28. 2. 2021 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.44) 
Pri príprave zmeny tohto rozhodnutia je potrebný väčší časový rámec a opakované 
stretnutia/konzultácie pracovnej skupiny. Predmetné rozhodnutie bude následne predložené na 
nové pripomienkovanie konanie odborným útvarom Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je možné pôvodne 
navrhovaný termín reálne splniť. 
 
 Na základ vyššie uvedených objektívnych dôvodov žiadame zmenu termínu 
plnenia predmetného uznesenia na 30. 6. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


