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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 č.: 
 
      -     74/2011 časť B  
      -     75/2011 časť B  
      -   169/2011 časť C bod 1 
      -   212/2011 časť B 
 
2.   Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

 
 -    165/1999  
 -      43/2003  
 -    398/2004 časť C bod 2 
 -    564/2008 časť B bod 2 
 -    912/2010 časť C bod 1 
 -      21/2011 časť D bod 2 
 -      64/2011 časť A bod 1  
 -      64/2011 časť A bod 2 
 -   166/2011 časť E bod 4 

      -   177/2011 časť D bod 1 
      -   177/2011 časť D bod 2 
      -   177/2011 časť D bod 3     

 -   177/2011 časť D bod 4 
 
 
 

B. schva ľuje 
 
3. Predĺženie termínu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva: 
______________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
 
riaditeľ magistrátu  706/2009      T: 30. 9. 2011 30. 4. 2012 
    časť C bod 2 
    zo dňa 28. 5. 2009 
 
 
primátor   1020/2010      T: 1 x ročne  31. 10.  2011 
    časť B bod 2           k 15. 9.  
                                               zo dňa 1. 7. 2010  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
primátor   13/2011      TK: 30. 6. 2011       31. 10. 2011 
    časť B bod 1  
                                              zo dňa 27. 1. 2011 
______________________________________________________________________________ 
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A1 - splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
  

A1/1 
Nositeľ uznesenia: primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:             Ing. Michaela Potočárová, vedúca oddelenia cestovného ruchu a destinačného  
                                   manažmentu    

Číslo uznesenia: 74 /2011 zo dňa 28. 4. 2011  
 
Správa o stave aktívneho cestovného ruchu v hlavnom meste SR Bratislave 
do konca roku 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B         žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
   T: 29. 9. 2011  
Plnenie:  

Uznesenie je splnené. 

Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu sa predkladá vo forme materiálu na zasadnutie mestskej rady dňa 13. 10. 2011 
a na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 10. 2011.  

A1/2 
Nositeľ uznesenia:  primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:  Ing. Andrej Droba, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu 

Číslo uznesenia: 75/2011 zo dňa 28. 4. 2011  

Prehľad aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta Bratislavy za rok 
2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
                                                              B         žiada  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej 
spolupráce mesta Bratislavy.  
   T: 29. 9. 2011  
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Plnenie:  

Uznesenie je splnené. 

Informácia o zameraní a obsahových prioritách materiálu "Návrh priorít a krokov  
na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta Bratislavy" bola predložená 
na rokovanie komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu mestského zastupiteľstva dňa 
12. 9. 2011. Materiál sa ďalej predkladá na rokovanie mestskej rady dňa 13. 10. 2011 
a na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 10. 2011.  
________________________________________________________________________________ 

A1/3 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu  
Plniteľ úlohy:              Ing. Miroslav Vaďura, prvý zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci finančného  
                                    oddelenia 

Číslo uznesenia: 169/2011 zo dňa: 30. 6. 2011  

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 
a hodnotiaca správa za rok 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
                                                                  C 1        ukladá  
riaditeľovi magistrátu  
1. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR Bratislavou  
   založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010.  
 

   T: 30. 9. 2011  
 

Plnenie:  

Uznesenie je splnené. 

Hlavné mesto SR Bratislava vykonalo zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií 
a hlavným mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010. 
V termíne do 30. 9. 2011 realizovali mestské organizácie odvody do rozpočtu hlavného mesta, ktoré 
vyplynuli zo zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta za rok 2010 a hlavné mesto 
vykrylo výdavky mestských organizácií z odvodu z finančného usporiadania za rok 2010.  

A1/4 
Nositeľ uznesenia:  primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:               Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora 
 
Číslo uznesenia: 212/2011 zo dňa 7. 9. 2011  

Vyhodnotenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 z pohľadu hlavného 
mesta SR Bratislavy  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

                                                                   B         žiada  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
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predložiť návrh riešenia pri úprave rozpočtu na rok 2011 a predložiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
   T: 29. 9. 2011  
 
Plnenie:  

Uznesenie je splnené. 

Výdavky spojené so zabezpečením Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 realizovali 
mestské organizácie a jednotlivé oddelenia a útvary magistrátu v rámci svojich schválených 
rozpočtov na rok 2011. V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 
2011 sa zvyšuje transfer Dopravnému podniku Bratislava, a. s., o 500 000,- Eur.  
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A2 - priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
        Bratislavy 
 

A2/1 
Nositeľ uznesenia: riaditelia organizácií zriadených MsZ  
Plniteľ úlohy:  Ing. Ján Trebatický, vedúci oddelenia vnútornej správy  

Číslo uznesenia: 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999  
Rôzne - návrh   na   predkladanie   výsledkov   obchodných   verejných   súťaží 
             a verejných súťaží  
 
Mestské zastupiteľstvo  
  ukladá  
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy  
predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy medzi informačné 
materiály Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných 
rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
SR Bratislavy.  
 
   T: polročne  
   TK: k 31. 3., 30. 9.  
 
Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží realizovaných rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy, v období od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011 sa predkladá na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 10. 2011 ako informačný materiál.  

A2/2 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu  
Plniteľ úlohy:  Ing. Mária Frindrichová, vedúca oddelenia správy nehnuteľností  

Číslo uznesenia : 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003, zmena uzn. č. 99/2003, č. 502/2004 
Rôzne - Opatrenie  na  zlepšenie  príjmov  do  rozpočtu  hlavného  mesta   SR  
              Bratislavy  
 
Mestské zastupiteľstvo  
 
  ukladá  
 
riaditeľovi magistrátu  
pri predkladaní návrhov na predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať vždy  
do návrhu uznesenia povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu celú naraz do 30 dní  
od podpísania kúpnej zmluvy. Odlišný spôsob platenia kúpnej ceny musí byť vždy schválený 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy súčasne s návrhom  
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na predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy alebo s iným návrhom zdôvodňujúcim zmenu 
podmienok platenia kúpnej ceny. 
 
   TK: 1 x ročne k 30. 9.  
 
Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

S návrhom predkladaného uznesenia sa zároveň schvaľuje aj lehota (30 dní) na uhradenie celej 
kúpnej ceny naraz od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  
 
A2/3 
Nositeľ uznesenia: primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:             Ing. Eva Hulalová, riaditeľka neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj  
                                   bývania v Bratislave  
 
Číslo uznesenia: 398/2004 zo dňa 27. 5. 2004  
 
Návrh na založenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania 
v Bratislave, n. o.  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
                                                                C 2        žiada  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou schválenú 
   výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.  
 
   T: trvalý  
   TK: 30. 9.  
 

Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Materiál bude predložený na rokovanie mestskej rady dňa 10. 11. 2011 a na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 11. 2011.  
 
A2/4 
Nositeľ uznesenia: Ing. Viera Kimerlingová, 1. námestníčka primátora  
Plniteľ úlohy: Mgr. Elena Poláková, vedúca oddelenia kultúry školstva a športu  
                                     
Číslo uznesenia: 564/2008 zo dňa 20. 11. 2008  

Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestskej kontrolórky hlavného 
mesta SR Bratislavy  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
                                                                 B 2        ukladá  
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1.  námestníčke primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. Zabezpečiť,  aby  všetky správy  o  výsledku  kontroly  vykonanej  útvarom  mestskej  kontrolórky  
   hlavného mesta  SR Bratislavy v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej  pôsobnosti   
   hlavného mesta SR Bratislavy boli v návrhu  uznesenia  doplnené o opatrenia  zriaďovateľa  voči  
  riaditeľom základných umeleckých škôl a centier voľného času za porušenie všeobecne záväzných  
  právnych predpisov a interných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

  T: úloha trvalá  
 TK: najbližšie zasadnutie MsZ po predložení správy  
                             mestskou kontrolórkou  

Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní.  

Na základe kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov 
pri hospodárení s finančnými prostriedkami -komplexnou kontrolou . vykonanou útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Základnej umeleckej škole, Daliborovo nám. 
2, Bratislava, v čase od 10. 2. 2011 do 13. 4. 2011.  
Zriaďovateľ prijal tieto opatrenia:  
1. Akceptoval žiadosť riaditeľky školy o zrušenie jej poverenia vedením školy k 1. 5. 2011, 

ktorým bola poverená od 1. 1. 2011 v súlade s ustanovením § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na dobu určitú, do vykonania 
výberového konania a definitívneho obsadenia funkcie riaditeľa školy, najdlhšie na 6 mesiacov, 
t. j. 30. 6. 2011; poverenie bolo vydané z dôvodu skončenia funkčného obdobia riaditeľky 
a nutnosti obsadenia funkcie do výberového konania.  

2. Závery kontroly prerokoval na riaditeľských aktívoch centier voľného času a základných 
umeleckých škôl. Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 
4. 2011 mestským kontrolórom. V čase od 12. 4. 2011 - 11. 5. 2011 bola útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy vykonaná kontrola v Základnej umeleckej škole, 
Exnárova 6, Bratislava. Kontrola sa týkala plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v roku 2007. Zriaďovateľ závery 
kontroly prerokoval na riaditeľských aktívoch centier voľného času a základných umeleckých 
škôl.  

Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 5. 2011 mestským 
kontrolórom.  
 
A2/5 
 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ magistrátu  
Plniteľ úlohy: JUDr. Dušana Višňovská, vedúca oddelenia legislatívno-právneho  
 
Číslo uznesenia: 912/2010 zo dňa 25. 3. 2010  
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia 
s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, 
pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
                                                                C 1        ukladá  
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riaditeľovi magistrátu  
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení opatrení   
   na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009.   
    
   T: polročne k 30.9. a 31. 3. 
   
Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou sa predkladá  
na rokovanie mestského zastupiteľstva polročne s termínom k 30. 9. a 31. 3. Informácia bola 
predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva 28. 4. 2011 a ďalšia informácia sa predkladá 
na rokovanie mestskej rady 13. 10. 2011 a na rokovanie mestského zastupiteľstva 27. 10. 2011.  
 
A2/6 
 
Nositeľ uznesenia:     riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Mária Frindrichivá, vedúca oddelenia správy nehnuteľností, 
                                   JUDr. Yvetta Hahnová, vedúca oddelenia nájmov nehnuteľností 
 
Číslo uznesenia: 21/2011 zo dňa 3. 3. 2011 
 
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 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
                                                                D 2        ukladá  
 
riaditeľovi 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 

 
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní. 

Návrhy kúpnopredajných a nájomných zmlúv boli v zmysle predmetného uznesenia súčasťou 
materiálov predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci september 2011. 
________________________________________________________________________________ 
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A2/7 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy: JUDr. Dušana Višňovská, vedúca oddelenia legislatívno-právneho  
 
Číslo uznesenia: 64/2011 zo dňa 31. 3. 2011  
 
Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo 
spoločenských zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
  A 1        žiada  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
   SR  Bratislavy  zmenu  stanov,  zmenu  spoločenskej  zmluvy  alebo  zmenu  zakladateľskej  listiny  
   akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnostiach s majoritnou účasťou  
  mesta.  
   T: trvalý  
   TK: 1x ročne k 15. 9.  
Plnenie: 

Uznesenie sa priebežne plní.  

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy sa pred rokovaním valného zhromaždenia 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy predkladajú 
na prerokovanie zmeny stanov, spoločenskej zmluvy a zmeny zakladateľskej obchodnej 
spoločnosti.  
 
A2/8 
Nositeľ uznesenia: primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy: JUDr. Dušana Višňovská, vedúca oddelenia legislatívno-právneho  
 
Číslo uznesenia: 64/2011 zo dňa 31. 3. 2011  
 
Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo 
spoločenských zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
  A 2        žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta  
   SR Bratislavy materiály, ktoré  valné  zhromaždenie  schvaľuje  v  zmysle  príslušných  ustanovení  
  Obchodného zákonníka, stanov akciovej spoločnosti  a  zakladateľskej  listiny  alebo  spoločenskej  
  zmluvy spoločnosti s ručením obmedzením.  
 
   T: trvalý  
   TK: 1x ročne k 15. 9.  
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Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy sa pred rokovaním valného zhromaždenia 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy predkladajú 
na prerokovanie materiály. ktoré valné zhromaždenia obchodných spoločností schvaľujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a jej stanov, zakladateľskej listiny alebo 
spoločenskej zmluvy. 
________________________________________________________________________________ 

A2/9 
Nositeľ uznesenia:  primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:              primátor hl. m. SR Bratislavy 

Číslo uznesenia: 166/2011 zo dňa 30. 6. 2011  

Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
                                                                 E 4         žiada  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
4. Informovať o  rokovaniach  so  spoločnosťou  Henbury  Development, s. r .o.,  na  najbližšom   
    zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom pravidelne na jeho  
   ďalších zasadnutiach.  
   T: 29. 9. 2011  
 
Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy informoval poslancov mestského zastupiteľstva  
o výsledkoch rokovania so spoločnosťou Henbury Development, s. r. o., na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 29. 9. 2011.  

A/2/10 
Nositeľ uznesenia:  primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:              Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 

Číslo uznesenia: 177/2011 zo dňa 30. 6. 2011  

Návrh realizácie Nosného systému mestskej hromadnej dopravy mesta 
Bratislavy a jej regiónu  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

                                                           D 1        žiada  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. Presadzovať spoločne s MDVRR SR a BSK na rokovaniach v Bruseli projekty obsiahnuté 
   v časti B v bode 1 tohto uznesenia na financovanie v programovacom období 2007- 2013.  
 
   T: 29. 9. 2011  
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Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Rokovania prebehli dňa 29. 6. 2011 v Bruseli, 6. 7. 2011 vo Viedni a v mesiacoch august 
a september 2011 v Bratislave, kde sa projekt NS MHD 1. časť Šafarikovo námestie - Bosákova 
ulica, 1. etapy Hlavná stanica - Janíkov dvor, dostala do finančného obdobia 2007 - 2011.  
Riešenie tejto problematiky bude na programe mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 20. 10. 2011. 

A2/11 
Nositeľ uznesenia:  primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:              Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 

Číslo uznesenia: 177/2011 zo dňa 30. 6. 2011  

Návrh realizácie Nosného systému mestskej hromadnej dopravy mesta 
Bratislavy a jej regiónu  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

                                                              D 2        žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. Predložiť  nadväzne  na  prijatie  rozhodnutia  po  rokovaniach  v  Bruseli  návrh  financovania 
    projektovej dokumentácie a štúdie podľa  časti C bodu 3 tohto uznesenia a návrh  realizačných 
   krokov na realizáciu Koľajovej dráhy Hlavná stanica Janíkov dvor, prvej etapy Šafárikovo nám.  
  - Bosákova vrátane rekonštrukcie Starého mosta, vrátane návrhu financovania tejto realizácie.  
    
   T: 29. 9. 2011  
 

Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predbežne súhlasí, že vypracovanie 
projektovej dokumentácie na úseky Bosáková - Janíkov dvor a Hlavná stanica - Šafarikovo 
námestie bude podporované a prefinancované z OPD - operačného programu dopravy. Taktiež 
realizáciu úseku Šafarikovo námestie - Bosákova ulica podľa bodu 1. tohto uznesenia bude 
podporovaná a financovaná z ODP - operačného programu dopravy - 2007 - 2011.  
Riešenie tejto problematiky bude na programe mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 20. 10. 2011. 

A2/12 
Nositeľ uznesenia:      primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:              Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 
Číslo uznesenia: 177/2011 zo dňa 30. 6. 2011  

Návrh realizácie Nosného systému mestskej hromadnej dopravy mesta 
Bratislavy a jej regiónu  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
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                                                                  D 3       žiada  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
3. Presadzovať zaradenie možnosti financovania výstavby a rekonštrukcie električkových tratí 

z európskych fondov do operačných programov na obdobie 2014 - 2020.  
 
                             T: 29. 9. 2011  
 
Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predbežne súhlasí, že Štúdia 
realizovateľnosti NS MHD bude financovaná z ODP - operačného programu dopravy 2007 - 2011.  
Riešenie tejto problematiky bude na programe mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 20. 10. 2011. 
 
A2/13 

Nositeľ uznesenia: primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:              Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 
Číslo uznesenia: 177/2011 zo dňa: 30. 6. 2011  

Návrh realizácie Nosného systému mestskej hromadnej dopravy mesta 
Bratislavy a jej regiónu  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
  D 4        žiada  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
4. Vyvinúť maximálne  úsilie  na  to,  aby  trať  v  úseku  Chorvátske  rameno - Janíkov  dvor  bola   
   bezbariérová, odhlučnená a bezkolízna, resp. tam, kde  to  nie  je  možné,  s  plnou  preferenciou   
   koľajovej dopravy.  
   T: 29. 9. 2011  
 

Plnenie:  

Uznesenie sa priebežne plní. 

Úloha trvá a bude predmetom až ďalších projekčných prác a naďalej ostáva prioritou hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
Riešenie tejto problematiky bude na programe mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 20. 10. 2011.  
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B - návrh na predĺženie termínov uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného  
      mesta SR Bratislavy   
 
B/1 

Nositeľ uznesenia: riaditeľ magistrátu  
Plniteľ úlohy: Ing. Dana Zálešáková, poverená vedením GIB-u  

Číslo uznesenia: 706/2009 zo dňa 28. 5. 2009  

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2008  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

C 2  ukladá 

riaditeľovi magistrátu  

2. Zabezpečiť zaradenie majetku do používania, ktorý bol skolaudovaný do 31. 12. 2008, posúdiť   
    využiteľnosť nezaradeného majetku v budúcom období a navrhnúť riešenie nakladania s takto  
    nezaradeným majetkom.  
 
    T: 31. 12. 2009  
 predĺženie termínu uznesením MsZ č. 861/2010 časť B bod 1  
 
    T: 30. 4. 2010  
 predĺženie termínu uznesením MsZ č. 983/2010 časť B  
 
    T: 31. 1. 2011  
 predĺženie termínu uznesením MsZ č. 21/2011 časť B bod 1  
 
    T: 30. 9. 2011  
 
Plnenie:  

GIB eviduje na účte 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku k 14. 9. 2011 stavby v celkovej 
hodnote 70 046 581,92 Eur - z toho 66 405 913,05 Eur obstarané investície pred rokom 1991 
/VHMB/, 3 640 668,87 Eur sú obstarané investície po roku 1991. Čiastka 66 405 913,05 Eur 
obstarané investície pre rok 1991 /právny predchodca Výstavba hlavného mesta SR Bratislavy/ 
predstavuje: 10 500 203,58 Eur nedokončené investície /kolektory HJ, vodovod lamač, vodojem II 
TLP Dlhé Diely, KZB na Stráni/, 977 072,25 Eur projekty a výkupy, resp. VPPE pre Národnú 
diaľničnú spoločnosť, 38 314 791,38 Eur KBV /komplexná bytová výstavba/, 8 264 664,27 Eur 
rozptyl - dokončené stavby vrátane vodohospodárskych stavieb, 713 352,97 Eur IBV /individuálna 
bytová výstavba - prípojky/, 7 635 828,60 Eur účelová výstavba. Čiastky 3 640 668,87 Eur 
/obstarané po roku 1991 - 280 057,07 Eur nepoužiteľná projektová dokumentácia, 3 360 611,80 Eur 
dosiaľ nedoúčtované z účtu 042, predstavujú projektové, stavebné práce a výkupy pozemkov, ktoré 
sa priebežne odúčtujú z účtu 042. GIB bol zaradený uznesením NV hlavného mesta 18. plenárneho 
zasadnutia zo dňa 31. 5. 1990 dňom 1. 1. 1991. Likvidátor VHMB odovzdal zostatok 
po organizácii, mestskému zastupiteľstvu a primátorovi dňa 14. 12. 1990. Uznesením vlády SR 
č. 60 z 25. 2. 1991 rozostavané stavby KBV prešli na obce, US na rezortné ministerstvá. Likvidátor 
VHMB previedol na hlavné mesto zostatok účtu 042 v objeme 3,014 mld. Kčs. Na novo zriadenej 
organizácii tento objem zostal len evidenčne. Hlavné mesto - magistrát na GIB previedol len čiastku 
303 mil. Kčs, ktorá predstavovala stavby na dokončenie, ktoré boli neskoršie odúčtované. V objeme  
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3,014 mld. Kčs boli stavby dokončené a boli užívané rôznymi užívateľmi a organizáciami. 
Rozostavané stavby GIB postupne dokončoval a cez hlavné mesto postupne bezplatne prevádzal 
správcom. GIB nevlastnil a ani nevlastní žiadny nehnuteľný majetok a nie je ani na zozname 
mestských organizácií, ktoré môžu nehnuteľný majetok spravovať. Objem na účte 042 v GIB-e je 
len z dôvodu evidencie a archivácie.  
GIB zaradí majetok, ktorý bol skolaudovaný do 31. 12. 2011 do používania a posúdi využiteľnosť 
nezaradeného majetku. 
GIB zabezpečí zaradenie nevyužiteľného majetku evidovaného na účte 042 na odpis 
prostredníctvom schválenia v mestskom zastupiteľstve v termíne do 30. 4. 2012. 
 
 
B/2 
Nositeľ uznesenia:  primátor hl. m. SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:  Ing. Marián Miškanin, PhD., riaditeľ kancelárie primátora  
 
Číslo uznesenia: 1020/2010 zo dňa 1. 7. 2010  

Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy na roky 2010 - 2020  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
  B 2        žiada  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
2. Predkladať  každoročne  Mestskému  zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú správu 
   o  realizovaní  Programu  hospodárskeho  rozvoja  a  sociálneho  rozvoja   hlavného   mesta  SR  
  Bratislavy na roky 2010 - 2020.  
   T: 1x ročne k 15. 9.  
 
Plnenie:  

Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 

Z dôvodu sumarizácie realizovaných krokov v súvislosti s úlohami vyplývajúcimi z Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy, žiadam  
o predĺženie kontrolného termínu plnenia uznesenia do 31. 10. 2011.  
 
B/3 

Nositeľ uznesenia:  riaditeľ magistrátu  
Plniteľ úlohy:  Ing. Živko Peev, vedúci oddelenia informatiky  
 

Číslo uznesenia: 13/2011 zo dňa: 27.01.2011  
 

Návrh na elektronizáciu materiálov predkladaných na rokovania komisií 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskú radu 
hlavného mesta SR Bratislavy a Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy  
 
 
 



 16

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
                                       B 1         žiada  
 
riaditeľa magistrátu  

1. Zabezpečiť vypísanie výberového konania na dodávateľa výpočtovej techniky podlimitnou 
zákazkou.  

   TK: júnové rokovanie MsZ  
   Splniť: do 30.06.2011  
 
Plnenie: 

Predĺženie termínu plnenia uznesenia. 

Uznesenie bolo vyhodnotené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2011 
pri prerokovávaní materiálu "Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy splatných k 31. 8. 2011 a niektorých jeho ďalších uznesení" ako nesplnené. 
Predmet uznesenia bude prerokovaný v poslaneckých kluboch mestského zastupiteľstva. 
Na základe vyššie uvedeného žiadam o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31. 10. 2011. 
 

 


