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                                                                     1.9.4 
                                                                                

 
 
Návrh uznesenia 

 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
 
   1.1    č.   778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
   1.2    č.   383/2000 zo dňa 14. 9. 2000 
   1.3    č.   594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 
   1.4    č.     21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011   
   1.5    č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
   1.6    č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 a  
            č. 1572/2014 časť B body 3 - podbody 3.1, 3.2, 3.3, bod 4 - podbod 4.1,  
                a bod 5 - podbody 5.1, 5.2, zo dňa 22. 5. 2014 
   1.7    č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
   1.8    č. 1345/2013 časť C bod 1  zo dňa 21. 11. 2013 
   1.9    č. 1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014  
   1.10  č.   228/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015 
   1.11  č.   292/2015 zo dňa 18. 11. 2015 
   1.12  č.   355/2015 časť B zo dňa 10. 12. 2015 
 
 
 2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  
 
   2.1    č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
   2.2    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
   2.3    č.   673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
   2.4    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013      
   2.5    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
   2.6    č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
   2.7    č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
   2.8    č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
   2.9    č.   135/2015 body 1 a 2  zo dňa 28. 5. 2015  
   2.10  č.   208/2015 bod 2 zo dňa 25. 6. 2015  
   2.11  č.   237/2015 časť E body 1 a 4 zo dňa 24. 9. 2015 
   2.12  č.   349/2015 bod 1 zo dňa 10. 12. 2015 
 
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
   3.1 č. 943/2013 zo dňa 23. 4. 2015 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
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B. schvaľuje 

4. Určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy:    

        
nositeľ     číslo uznesenia             pôvodný           nový kontrolný 
uznesenia  zo dňa         a predĺžený termín       termín 

4.1      riaditeľ               293/1996                           pôvodný  termín            30. 6. 2016 
           magistrátu         časť B                               TK: k 30.6. a 31.12. 
                                     zo dňa 25. 4. 1996            zmena termínu: 
                                                                               1 x ročne k 30. 4.                                                                                       
4.2      riaditeľ               673/2012                             pôvodný                       30. 6. 2016  
           magistrátu         časť C bod 4                        termín: 
                                     zo dňa 27. 6. 2012              30. 11. 2012  
                                                                                 zmena termínu: 
                                                                                 1. 3. 2016 
4.3      primátor             769/2012                             pôvodný termín:           13. 6. 2016 
                                     časť C                                 mesačne 
                                    zo dňa 27. 9. 2012               zmena termínu: 
                                                                                 štvrťročne od 1.7.2015 
4.4     primátor             943/2013                              pôvodný termín:           TK: 28. 4. 2016  
                                    23. 4. 2013                            polročne 
                                    v znení uzn.                           predĺžený termín: 
                                    1033/2013                              31. 3. 2016 
                                    25. 4. 2013 
4.5      primátor           1147/2013                              pôvodný termín:           polročne, 
                                   časť D bod 2                           každé zasadnutie         počnúc 
                                   zo dňa 26. 6. 2013                  predĺžený termín:         31. 3. 2016 
                                   1572/2014                              každé 2 mesiace          MsZ- 29.9.2016 
                                   časť B 
                                   bod 3 - podbody 3.1, 3.2, 3.3,  
                                   bod 4 - podbod 4.1,  
                                   bod 5 - podbody 5.1 a 5.2 
                                   zo dňa 22. 5. 2014                                  
4.6     primátor          1636/2014                             pôvodný termín:            TK: február 2017 
                                  bod 2                                      september 2014 
                                  zo dňa 3. 7. 2014                   predĺžený termín: 
                                                                                 29. 2. 2016 
4.7     primátor          1645/2014                               pôvodný termín:             30. 6. 2016   
                                  časť C bod 1                           30. 7. 2014 
                                  zo dňa 3. 7. 2014                    predĺžený termín: 
                                                                                  28. 2. 2016 
4.8      primátor          208/2015                                 pôvodný termín:           31. 12. 2016 
                                  bod 2                                       24. 9. 2015                     
                                  zo dňa 25. 6. 2015                   predĺžený termín:         
                                                                                  31. 3. 2016                    
4.9    primátor           237/2015                                  pôvodný termín:           TK: 26. 5. 2016 
                                 časť E bod 1 až 4                     10. 12. 2015                  
                                 24. 9. 2015                                predĺžený termín: 
                                                                                   31. 3. 2016 
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5. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 

5.1 č. 1636/2014 bod 3 zo dna 3. 7. 2014 
    5.2 č. 1645/2014 časť C bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
   5.3 č.   280/2015 zo dňa 22. 10. 2015 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

 

1.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností  
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru 
Uznesenie č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
4. V prípade podozrenia z trestnej činnosti bez zbytočných prieťahov odstúpiť vec 

orgánom  činným v trestnom konaní. 
    
   T: ihneď po zistení 
   TK: k 31. 12.  
 

Uznesením MsZ č. 223/2003 časť B bod 2 bola schválená zmena kontrolných termínov 
plnenia uznesenia na T: úloha trvalá vždy k 28. 2. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 4. 2. 2016 ako 
informačný pod písm. p). 
 

 

1.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, sekčný 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. 
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T: trvale 
TK: 2x 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: 1x ročne k 1. 1.   
                                                                                                       za predchádzajúci rok 
                                   (februárové zasadnutie     
                                                                                                         MsZ) 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016. 
 
 
 

1.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Elena Poláková, sekčná riaditeľka sekcie sociálnych vecí,  

kultúry, školstva a športu 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 
2009 - 2015 
Uznesenie č. 594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o 

realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 
SR Bratislave za roky 2009 – 2015. 

       

                                                                                        T: trvalý 
                TK:  1 x ročne k 28. 2. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015 a vyhodnotenie plnenia zámerov 
realizačného plánu koncepcie za rok 2015 sa predkladá ako informačný materiál 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016.  
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1.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:             Ing. Miloš Veselý, vedúci    oddelenia    verejného obstarávania,   
                                           riaditelia rozpočtových a  príspevkových organizácií  zriadených  

Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
 
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 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011:   

Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 1 zo dňa 3. 3. 2011 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
1. Predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

ako informačný materiál informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných 
hlavným mestom SR Bratislavou. 

        T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12 
 
Uznesením MsZ č. 938/2013 časť C zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha 
trvalá, TK: vždy k 28. 2. 
 

Uznesenie č. 21/2011 časť E zo dňa 3. 3. 2011   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. ukladá 
 

riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 
informačný materiál Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných 
rozpočtovými a  príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
      
        T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Uznesením MsZ č. 938/2013 časť C zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha 
trvalá, TK: vždy k 28. 2. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sal predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016.  
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1.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby 
Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 4. 2. 2016. 
 

 

1.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie 

územného plánovania                                            
 
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. 57/2015 zo dňa 26. 2. 2015 bol schválený nový termín predkladania 
materiálu každé dva mesiace. 
 
 
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1572/2014 časť B body 3 - podbody 3.1, 3.2, 3.3, bod 4 - podbod 4.1, 
a bod 5 - podbody 5.1 a 5.2 zo dňa 22. 5. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
3. o predloženie informácie o ropovode Družba na území hlavného mesta SR  

Bratislavy: 
 
3.1 o predloženie analýzy technického stavu ropovodu Družba na území hlavného 

mesta SR Bratislavy, 
 
3.2 o predloženie analýzy vplyvov na životné prostredie ropovodu Družba na území 

hlavného mesta SR Bratislavy a Žitného ostrova, 
 
 
3.3 o vypracovanie a následné predloženie štúdie spoločnosťou Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Možností rizík existujúceho ropovodu Družba na 
území Žitného ostrova a hlavného mesta SR Bratislavy, 

 
T: 25. 9. 2014 
 

4.     o predloženie informácie o stave ochrany vôd hydraulickou ochranou podzemných 
vôd (HOPV) rafinérie SLOVNAFT, a.s.: 

 
4.1     o predloženie analýzy možných dopadov znečistenia podzemných vôd v prípade  

odstavenia HOPV v kontexte ohrozenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, 
 
T: 25. 9. 2014 
 

5.     o predloženie a vypracovanie štúdií k projektu ropovodu BSP pod odbornou gesciou 
hlavnej architektky Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: 

 
5.1    technické možnosti realizácie projektu ropovodu BSP územím hlavného mesta SR 

Bratislavy. Porovnanie technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR č. 
25/2013 zo dňa 9. 1. 2013, 

 
5.2  riziká trasovania ropovodu BSP územím hlavného mesta SR Bratislavy. Porovnanie  

rizík  navrhovaných technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR č. 25/2013 
zo dňa 9. 1. 2013 z pohľadu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 
T: 25. 9. 2014 

 
Uznesením MsZ č. 57/2015 zo dňa 26. 2. 2015 bol schválený nový termín predkladania 
materiálu každé dva mesiace. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informácia bola písomne predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 4. 2. 
2015. 
(V časti 4 podbod 4.5 tejto informácie je návrh na zmenu periodicity predkladania 
materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva.) 
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1.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:             RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: štvrťročne 
 

Uznesením MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania 
materiálu T: mesačne. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informácia bola písomne predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 4. 2. 
2015. 
 
 

1.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:             RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 

príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Doprava 2007  2013 a Operačného programu Doprava 2014  
2020. 

 
TK: raz za dva mesiace, počnúc 21. 11. 2013 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia bola písomne predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 4. 2. 
2015. 
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1.9 

Nositeľ uznesenia:         JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľka úlohy:              Mgr. Elena Poláková, sekčná riaditeľka sekcie sociálnych vecí, 

kultúry, školstva a športu 
   
Návrh na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci schvaľovania 
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ/CVČ 
za predchádzajúci školský rok  
Uznesenie č. 1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo o prerokovaní materiálu  
 

B. žiada  
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť súhrnnú správu základných umeleckých škôl a centier voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch  a  podmienkach  za  predchádzajúci  školský  rok  ako  informačný  
materiál. Prílohami materiálu budú jednotlivé správy základných umeleckých škôl a centier 
voľného času.  

 
T: úloha trvalá  
TK: každoročne k 28. 2.  
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015 sa predkladá na rokovanie mestské 
zastupiteľstvo dňa 31. 3. 2016.  

 
 

1.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:           Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                          Bratislavy  
 
Rôzne 
Uznesenie č. 228/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
 primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predložiť pravidlá participácie občanov na tvorbe rozhodnutí hlavného mesta SR 

Bratislavy v oblasti urbanizmu a rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

T: 30. 9. 2015 
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Uznesením MsZ č. 229/2015 časť B bod 3 podbod 3.7 zo dňa 19. 11. 2015 určenie 
nového TK: 28. 2. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál „Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných 
dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch hlavného mesta SR 
Bratislavy“ sa predkladá na rokovanie mestskej rady 17. 3. 2016 a mestského 
zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016. 
 
 

1.11 

Nositeľ uznesenia:     JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:       jednotliví riaditelia mestských organizácií         
 
Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií 
a útvarov 
Uznesenie č. 292/2015 zo dňa 18. 11. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
riaditeľov mestských príspevkových organizácií a útvarov 
pripraviť koncepciu rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do 
roku 2018 a predložiť ju na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a príslušných komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
nasledovne: 
 
Mestské lesy v Bratislave 
Mestská polícia 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
Generálny investor Bratislavy 
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
Zoologická záhrada 
Galéria mesta Bratislavy 
Mestská knižnica 
Múzeum mesta Bratislavy 
Mestský ústav ochrany pamiatok 
BTB 
         

T:  4. 2. 2016 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Plnenie predmetného uznesenia sa začalo realizovať na rokovaní mestského 
zastupiteľstva dňa 4. 2. 2016 a pokračuje na pokračujúcom zasadnutí mestského zo dňa 
4.  2. 2013, a to dňa 30. 4. 2016. 
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1.12 

Nositeľ uznesenia:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľka úlohy:         Mgr. Elena Poláková, sekčná riaditeľka sekcie sociálnych vecí,    
                                          kultúry, školstva a športu 
 
Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 355/2015 časť B zo dňa 10. 12. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo o prerokovaní materiálu  
 

B. žiada  
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy návrh všeobecne záväzného nariadenia,  ktorým sa  zruší  všeobecne 
záväzné nariadenie č. 4/1999 o použití zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
      

T: MsZ - 4. 2. 2016 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 4. 2. 2016 a bolo 
k nemu prijaté uznesenie č. 392/2016. 
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2. Priebežné plnenie uznesení 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

 

2.1 

Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                           hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:             riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                           hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľ:                     referát marketingu magistrátu 
 
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 

riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy 
1. Spolupracovať pri marketingových aktivitách projektu BMK v zmysle pokynov 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK. 
 

            T:   trvale 
 
Uznesením MsZ č. 587/2012 bod 2 zo dňa 31. 5. 2012 - zmena termínu kontroly 
uznesenia raz ročne vždy k 28. 2. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
V zmysle pracovnej verzie Dohody o spolupráci objednávateľov pri ďalšom rozvoji 
integrovaného dopravného systému (IDS BK) sa hlavné mesto Bratislava zaviazalo 
umožniť predaj predplatných cestovných lístkov všetkým predajcom cestovných lístkov 
v IDS BK a plnenie elektronickej peňaženky.  
Oddelenie komunikácie a marketingu zrealizovalo právnu analýzu zmluvných dokumentov 
medzi hlavným mestom SR Bratislavou a jednotlivými bankami zapojenými do projektu 
Bratislavskej mestskej karty (BMK).  Tieto zmluvné podmienky umožňujú ostatným 
dopravcom (Slovak lines, ŽSR) vstúpiť do projektu Bratislavská mestská karta a taktiež 
predávať predplatné cestovné lístky. Preto oddelenie komunikácie a marketingu 
v spolupráci s odbornými zamestnancami magistrátu z referátu verejnej dopravy začalo 
riešiť možnosti spolupráce so Slovak lines a ŽSR. 
Súčasne prebehli rokovania so spoločnosťou MasterCard o nových možnostiach funkcií 
karty (aplikácia do mobilu), rozšírení jej portfólia partnerov a služieb v profilovaní 
marketingovej stratégie na jej podporu. Keď zrealizujeme integráciu Slovak lines a ŽSR 
do projektu a nastavíme ho ako efektívny marketingový nástroj hlavného mesta Bratislavy, 
pristúpime k osloveniu jednotlivých mestských organizácií s cieľom ešte výraznejšej 
spolupráce na marketingových aktivitách v súvislosti s BMK. 
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2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, sekčný 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 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Súčasťou materiálov na prenájom a predaj nehnuteľností sú nájomné a kúpnopredajné 
zmluvy. 
 
 

2.3 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správ nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 

T: 30. 11. 2012 
 

Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 24. 9. 2015 na TK: 1. 3. 
2016. 
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Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Informačný materiál o priebežnom plnení predmetného uznesenia mestského 
zastupiteľstva sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016. 
(V časti 4 podbod 4.2 tejto informácie je návrh na určenie nového kontrolného termínu 
splnenia predmetného uznesenia.) 
 

 

2.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu 
predmetu 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 plní priebežne. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 4. 2. 2016 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. f). 
 
 

2.5 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
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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 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Znalecké posudky sú po dodaní zverejňované priebežne na internetovej stránke hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
 
 

2.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                          životného prostredia a stavebných činností 
                                    
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie 
náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 
261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v 
znení zákona č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o každej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej 
vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie 
náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 
TK: 30. 6. a 31. 12. 
 

Uznesením MsZ č.  299/2015 časť B bod 3 podbod 3.1 zmena kontrolného termínu 
na mesačný interval od 1. 12. 2015 s tým, že informačný materiál bude predkladaný 
na každé zasadnutie MsZ. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa plní priebežne.  
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 4. 2. 2016 
pod písm. k). 
 



 18

 

2.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  

územného  plánovania              
 

Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia  
Uznesenie č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku  

17/9 (Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie, 
 

T: september 2014  
 
Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.5 určenie nového kontrolného 
termínu plnenia uznesenia TK: 29. 2. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
V súčasnosti prebieha obstarávanie Územného plánu zóny Dunajská, Zmeny a doplnky 
2016 v zmysle ustanovení stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní.  
(V časti 4 podbod 4.6 tejto informácie je návrh na určenie nového kontrolného termínu 
splnenia predmetného uznesenia.) 
 

 

2.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:            Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                          Bratislavy 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na 

urbanistickú štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej 
mienky. 

 

T: 30.  7. 2014 
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Uznesením MsZ č. 229/2015 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 19. 11. 2015 určenie 
nového TK: 28. 2. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál „Informácia o stave plnenia uznesenie č. 1645/2014 časť C zo dňa 
3. 7. 2014 o realizácii participatívneho procesu pred zadaním súťaže na urbanistickú 
štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke a o zadaní prieskumu verejnej mienky“ sa 
predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016. 
 
 
(V časti 4 podbod 4.7 tejto informácie je návrh na určenie nového kontrolného termínu 
splnenia predmetného uznesenia.) 
 

 

2.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Janka Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie 

dopravy 
                                           Ing. Živko Peev, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                           Ing. Miloš Veselý, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
                                           Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného  

prostredia a mestskej zelene 
                                           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 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorej obsahom bude:   

1.1 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, 

 
1.2 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, 
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1.3 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, 

 
1.4 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, 

 
 
1.5 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, 

 
1.6 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, 

 
1.7 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:   

 

2.1 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, 

 
2.2 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, 
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2.3 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, 

 
2.4 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, 

 
2.5 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, 

 
2.6 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, 

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

predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania 
zmluvy, 

 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia 

na web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy 
za predchádzajúci kalendárny mesiac 
a zároveň ich zaslať elektronickou formou 
poslancom Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Organizačné oddelenie vždy k  20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom 
mestského zastupiteľstva na akých linkoch sú zverejňované skutočnosti vyplývajúce 
z plnenia predmetného uznesenia. 
 
 
 
2.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie 

dopravy 
 
Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky 
parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s. 
Uznesenie č. 208/2015 bod 2 zo dňa 25. 6. 2015  

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. pripraviť návrh na riešenie zabezpečenia prevádzky parkovania na častiach miestnych 

komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislave a predložiť ho na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a príslušných komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 24. 9. 2015 
 

Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.9 zo dňa 4. 2. 2016 určenie nového 
kontrolného termínu na 31. 3. 2016. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016 sa predkladá priebežná 
informácia v zmysle plnenia predmetného uznesenia. 
(V časti 4 podbod 4.8 tejto informácie je návrh na určenie nového kontrolného termínu 
plnenia predmetného uznesenia.) 
 
 

2.11 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ:              Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a 
kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v 
Bratislavskej organizácii cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR 
Bratislavy a v príspevkových organizáciách, zriadených hlavným mestom SR 
Bratislava a informácia o priebehu a výsledku výberových konaní na pozíciu 
generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy, realizovaných na 
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 210/2015 zo dňa 24. - 25. 6. 2015 
Uznesenie č. 237/2015 časť E body 1 a 4 zo dňa 24. 9. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého 

kalendárneho roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a 
ukazovateľov hodnotenia kvality a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy v podnikoch s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (Odvoz 
a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, a. s., Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a. s., METRO Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich mimoriadneho 
odmeňovania vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  
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2. ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov hlavného mesta 
SR Bratislavy do štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností zabezpečil 
zapracovanie podmienok mimoriadneho odmeňovania podľa vyššie uvedených 
kritérií do zmluvných vzťahov, ktoré budú uvedené spoločnosti uzatvárať s novými 
členmi štatutárnych orgánov. 

 
3. aby vyhodnocovanie plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov zabezpečil 

každoročne v správe, predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy spolu s návrhom mimoriadnych odmien pre členov štatutárnych orgánov 
vyššie uvedených spoločností.  

 
4.    aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého 

kalendárneho roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a 
ukazovateľov hodnotenia kvality a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy v štatutárnych orgánoch Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a 
návrh spôsobu ich odmien a postihov vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a 
ukazovateľov.   

    
                                   T: zasadnutie MsZ - 10. 12. 2015 a následne vždy  
                                                                    k 31. 12.  
 
Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.11 zmena kontrolného termínu na 31. 
3. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa plní priebežne.  
Doposiaľ boli spracované návrhy kritérií pre spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., a Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., s tým, že kritériá pre akciovú 
spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a pre METRO Bratislava, 
a.s., sú v štádiu rozpracovanosti.  
 (V časti 4 podbod 4.9 tejto informácie je návrh na určenie nového kontrolného termínu 
plnenia predmetného uznesenia.) 
 
 

2.12 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie 

dopravy  
 
Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD 
v hlavnom meste SR Bratislave 
Uznesenie č. 349/2015 bod 1 zo dňa 10. 12. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1.  na najbližšie Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy pripraviť materiál,                  
     kde bude vyčíslený dopad bezplatnej prepravy pre bratislavských ŤZP, nositeľov zlatej  
     Jánskeho plakety a držiteľov preukazu protifašistického a protikomunistického odboja                            
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     a najbližších príbuzných. 
 

T: 4. 2. 2015 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Problematika pod názvom „Návrh na zľavy v MHD“ bol prerokovaný na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 3. 2. 2016 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 357/2016, 
ktorým boli schválené: 
 
1.    zľavy v cestovnom pre držiteľov preukazu politických väzňov a ich príbuzných 

v prvom rade (manžel, manželka, brat, sestra, deti, narodené pred 17. 11. 1989) 
sa určujú na 100 % ceny cestovného, 

 
 
2.    zľavy v cestovnom pre obyvateľov Bratislavy, ktorí dosiahli 70 rokov sa určujú 

na 100 % ceny cestovného, s kontrolným termínom plnenia uznesenia - 1. 4. 
2016. 

 
Materiál o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre bratislavských ŤZP, nositeľov zlatej 
Jánskeho plakety a držiteľov preukazu protifašistického a protikomunistického odboja 
a najbližších príbuzných sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 
2016. 
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3. Nesplnené uznesenie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

3.1 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných 
podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 
Uznesenie č. 943/2013 zo dňa 23. 4. 2015 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 
4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
5. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 943/2013 časť B bod 2 zo dňa 07. 02. 2013 tak, že v Podstatných zmluvných 
podmienkach sa doplní nový bod 17. Dozorná rada ktorého text znie: 

 
1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť 

Mestského centra Stará tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých 
poslaneckých klubov a platforiem Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. Návrhy na členov dozornej rady predloží primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie. 
Členovia dozornej rady si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej 
rady a zvoláva ju podľa potreby. Dozorná rada predkladá polročne Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o svojej činnosti. 

 
        TK: polročne 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nesplnené. 
Do 22. 3. 2016 neboli od predsedníčky dozornej rady pani poslankyne  Ing. arch. Lucii 
Štasselovej doručené podklady v predmetnej veci plniteľke uznesenia, námestníčke 
primátora, pani MUDr. Ivete Plšekovej.  
(Na základe tejto skutočnosti v bode 4 podbode 4.4 tejto informácie je uvedený návrh 
na nový termín predloženia materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva.) 
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4. Návrh na určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
 

4.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy  
                                           nehnuteľností 
 
Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy - pozemkov evidovaných na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností a 
stavebných objektov k 31. 12. 1995 
Uznesenie č. 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o prírastkoch a úbytkoch v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 

            TK: 30. 6.  a k 31. 12. 
 
Uznesením MsZ č. 223/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2003 bola schválená zmena 
kontrolného termínu plnenia uznesenia: 
          
                                                                                               T: trvale 
         TK: 1x ročne k 30. 4. 
                      (bežného roka) 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia.  
Na základe rozhodnutia o vykonaní inventarizácie sú mestské časti, mestské rozpočtové 
aj príspevkové organizácie povinné odovzdať inventarizáciu v termíne do 31. 3. 2016. 
Nakoľko v čase zberu materiálov na PPP, ktorá schvaľuje zaradenie materiálov 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 4. 2016 (t. j. 29. 3. 2016) nebudú 
k dispozícii spracované všetky podklady zaslané mestskými časťami a mestskými 
organizáciami (k dnešnému dňu nám chýba ešte stále ich väčšia časť) žiadame o posun 
termínu plnenia uznesenia na 30. 6. 2016. 
Do uvedeného termínu budú dodané inventarizácie riadne spracované a na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 bude predložená požadovaná informácia 
o prírastkoch a úbytkoch v inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 

4.2 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správ nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 



 27

Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 

T: 30. 11. 2012 
 

Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 24. 9. 2015 na TK: 1. 3. 
2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia.  
Uznesenie sa plní priebežne. Informačný materiál o priebežnom plnení predmetného 
uznesenia mestského zastupiteľstva sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 31. 3. 2016. Nakoľko ešte nie je ukončený celkový proces vysporiadania majetku 
zvereného do správy mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy a zabezpečenie 
jeho sledovania na podsúvahových účtoch so všetkými mestskými časťami hlavného 
mesta SR Bratislavy, navrhujeme nový kontrolný termín splnenia predmetného uznesenia 
mestského zastupiteľstva na TK: 30. 6. 2016.  
 

 

4.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
                             
Návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR      
Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby predkladal mesačne na rokovania komisie finančnej stratégia a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR  Bratislavy,  
 
informáciu o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora 
k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. 

 
T: mesačne 

 
Uznesením MsZ č. 177/2015 časť B zo dňa 24. 6. 2015 zmena kontrolného termínu 
TK: štvrťročne, počnúc 1. 7. 2015. 
 
 
Plnenie uznesenia:  
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Návrh na určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia. 
Z dôvodu prebiehania inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy v termíne 
do 31. 3. 2016, ktorej cieľom je vykonať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - 
hmotného, nehmotného, pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného 
na podsúvahových účtoch, a ktorej súčasťou je aj odstránenie nálezov zo „Správy 
nezávislého audítora, týkajúcich sa Informácie o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim 
zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2011“, nebude predmetný materiál vyplývajúci z vyššie uvedeného uznesenia 
predložený na zasadnutie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta mestského zastupiteľstva dňa 14. 3. 2016 vzhľadom k tomu, že 
k danému dátumu by platila posledná aktuálne predložená verzia materiálu zo dňa 23. 11. 
2015. Materiál bude predložený na zasadnutie komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva  dňa 13. 6. 2016. V uvedený 
dátum už bude po vykonaní inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy a po 
predložení Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2015, Informácie o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy 
nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 
2011, takže budú k dispozícii aktualizované, vyčistené údaje po odstránení nálezov.  
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predloženie predmetnej informácie 
na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
mestského zastupiteľstva na 13. 6. 2016.  
 

 

4.4 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:      MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných 
podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 
Uznesenie č. 943/2013 zo dňa 23. 4. 2015 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 
4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
5. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 943/2013 časť B bod 2 zo dňa 07. 02. 2013 tak, že v Podstatných zmluvných 
podmienkach sa doplní nový bod 17. Dozorná rada ktorého text znie: 

 
1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť 

Mestského centra Stará tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých 
poslaneckých klubov a platforiem Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. Návrhy na členov dozornej rady predloží primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie. 
Členovia dozornej rady si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej 
rady a zvoláva ju podľa potreby. Dozorná rada predkladá polročne Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o svojej činnosti. 

 
        TK: polročne 
 
Plnenie uznesenia: 
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Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Do 22. 3. 2016 neboli od predsedníčky dozornej rady pani poslankyne Ing. arch. Lucii 
Štasselovej doručené podklady v predmetnej veci plniteľke uznesenia, námestníčke 
primátora, pani MUDr. Ivete Plšekovej.  
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový kontrolný termín predloženia 
informačného materiálu TK: 28. 4. 2016. 
 
 
4.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie 

územného plánovania                                            
 
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. 57/2015 zo dňa 26. 2. 2015 bol schválený nový termín predkladania 
materiálu každé dva mesiace. 
 
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1572/2014 časť B body 3 - podbody 3.1, 3.2, 3.3, bod 4 - podbod 4.1, 
a bod 5 - podbody 5.1 a 5.2 zo dňa 22. 5. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
3. o predloženie informácie o ropovode Družba na území hlavného mesta SR  

Bratislavy: 
 
3.1 o predloženie analýzy technického stavu ropovodu Družba na území hlavného 

mesta SR Bratislavy, 
 
3.2 o predloženie analýzy vplyvov na životné prostredie ropovodu Družba na území 

hlavného mesta SR Bratislavy a Žitného ostrova, 
 
1.3 o vypracovanie a následné predloženie štúdie spoločnosťou Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Možností rizík existujúceho ropovodu Družba na 
území Žitného ostrova a hlavného mesta SR Bratislavy, 

 
T: 25. 9. 2014 
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4.     o predloženie informácie o stave ochrany vôd hydraulickou ochranou podzemných 

vôd (HOPV) rafinérie SLOVNAFT, a.s.: 
 
4.1     o predloženie analýzy možných dopadov znečistenia podzemných vôd v prípade  

odstavenia HOPV v kontexte ohrozenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, 
 
T: 25. 9. 2014 

 
5.     o predloženie a vypracovanie štúdií k projektu ropovodu BSP pod odbornou gesciou 

hlavnej architektky Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: 
 
5.1    technické možnosti realizácie projektu ropovodu BSP územím hlavného mesta SR 

Bratislavy. Porovnanie technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR č. 
25/2013 zo dňa 9. 1. 2013, 

 
5.2  riziká trasovania ropovodu BSP územím hlavného mesta SR Bratislavy. Porovnanie 

rizík   navrhovaných technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR č. 
25/2013 zo dňa 9. 1. 2013 z pohľadu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 
T: 25. 9. 2014 

 
Uznesením MsZ č. 57/2015 zo dňa 26. 2. 2015 bol schválený nový termín predkladania 
materiálu každé dva mesiace. 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie nového periodického termínu plnenia uznesenia. 
Z dôvodu nezmeneného stavu v predmetnej problematike, navrhujeme zmenu periodicity 
predkladania písomnej informácie na rokovania mestského zastupiteľstva z T: každé dva 
mesiace na T: polročne, počnúc 31. 3. 2016 – najbližšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 29. 9. 2016. 
 
 

4.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  

územného  plánovania              
 

Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia  
Uznesenie č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku  

17/9 (Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie, 
 

T: september 2014  
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Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.5 určenie nového kontrolného 
termínu plnenia uznesenia TK: 29. 2. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:   
Návrh na určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia. 
V súčasnosti prebieha obstarávanie Územného plánu zóny Dunajská, Zmeny a doplnky 
2016 v zmysle ustanovení stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní. 
Informácia o priebežnom plnení predmetného uznesenia bude predložená na rokovanie 
mestského zastupiteľstva ako informačný materiál v mesiaci februári 2017. 
 

 

4.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:            Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                          Bratislavy 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na 

urbanistickú štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej 
mienky. 

 

T: 30.  7. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 229/2015 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 19. 11. 2015 určenie 
nového TK: 28. 2. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia. 
Informačný materiál „Informácia o stave plnenia znesenie č. 1645/2014 časť C zo dňa 3. 
7. 2014 o realizácii participatívneho procesu pred zadaním súťaže na urbanistickú štúdiu 
Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke a o zadaní prieskumu verejnej mienky“ sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016. 
Participatívny proces  k spracovaniu UŠ bol začatý už na jeseň 2014,a to vypracovaním 
Individuálnych hĺbkových rozhovorov a po skončení procesu obstarania spracovateľa UŠ 
budeme pokračovať aj prieskumom verejnej mienky, ktorá je súčasťou celého 
participatívneho procesu. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia v časti C bodu 1 na 30. 6. 2016. 
 

 
4.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie 

dopravy 
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Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky 
parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s. 
Uznesenie č. 208/2015 bod 2 zo dňa 25. 6. 2015  

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. pripraviť návrh na riešenie zabezpečenia prevádzky parkovania na častiach miestnych 

komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislave a predložiť ho na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a príslušných komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 24. 9. 2015 
 

Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.9 zo dňa 4. 2. 2016 určenie nového 
kontrolného termínu na 31. 3. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu splnenia predmetného uznesenia. 
V súčasnosti  prebiehajú konzultácie s odborníkmi z oblasti prevádzky parkovania 
a parkovacej politiky vo veci spolupráce s mestom pri príprave potrebných technických 
podkladov pri riešení parkovacej politiky. Externí odborní pracovníci budú začlenení 
do technickej pracovnej skupiny pre prípravu parkovacej politiky.  
Pripravené Memorandum o spoločnom postupe medzi hlavným mestom SR Bratislavou 
a mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy, nebolo starostami mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy podpísané.  
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016 sa predkladá informačný materiál 
o príprave parkovacej politiky na území mesta Bratislavy bez uznesenia. Navrhujeme nový 
kontrolný termín plnenia predmetného uznesenia na T: 31. 12. 2016. 
 
 
 
4.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a 
kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v 
Bratislavskej organizácii cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR 
Bratislavy a v príspevkových organizáciách, zriadených hlavným mestom SR 
Bratislava a informácia o priebehu a výsledku výberových konaní na pozíciu 
generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy, realizovaných na 
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
210/2015 zo dňa 24. - 25. 6. 2015 
Uznesenie č. 237/2015 časť E body 1 a 4 zo dňa 24. 9. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého 
kalendárneho roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a 
ukazovateľov hodnotenia kvality a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy v podnikoch s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (Odvoz a 
likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, a. s., Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a. s., METRO Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich mimoriadneho 
odmeňovania vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  
 
2. ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov hlavného mesta 
SR Bratislavy do štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností zabezpečil 
zapracovanie podmienok mimoriadneho odmeňovania podľa vyššie uvedených kritérií do 
zmluvných vzťahov, ktoré budú uvedené spoločnosti uzatvárať s novými členmi 
štatutárnych orgánov. 
 
3. aby vyhodnocovanie plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov zabezpečil 
každoročne v správe, predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy spolu s návrhom mimoriadnych odmien pre členov štatutárnych orgánov vyššie 
uvedených spoločností.  
 
4.  aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia 
kvality a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v štatutárnych 
orgánoch Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh spôsobu ich odmien a 
postihov vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.   
 
      T: zasadnutie MsZ - 10. 12. 2015 a následne vždy  
                                                                          k 31. 12.  
 
Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.11 zmena kontrolného termínu na 31. 
3. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Doposiaľ boli spracované návrhy kritérií pre spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., a Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., s tým, že kritériá pre akciovú 
spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a pre METRO Bratislava, 
a.s., sú v štádiu rozpracovanosti.  
Na základe vyššie uvedených navrhujeme nový kontrolný termín splnenia predmetného 
uznesenia T: 31. 5. 2016. 
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5. Návrh na zrušenie uznesenia a ich častí 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
     
 

5.1 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR 
                                  Bratislavy 
 
Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia 
Uznesenie c. 1636/2014 bod 3 zo dna 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. zabezpečiť v spolupráci s investorom Lordship/Tesco, vypísanie medzinárodnej 

architektonicko-urbanistickej súťaže na stvárnenie bloku 17/9 a okolia Kamenného 
námestia. 

 
                                                                         T: september 2014 
 
Uznesením MsZ č. 344/2015 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 10. 12. 2015 určenie 
nového kontrolného termínu na 30. 4. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zrušenie  bodu 3 predmetného uznesenia. 
Súťažné podmienky boli za účasti hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy 
spracované vyhlasovateľom – spoločnosťou Lordship, ktorá je väčšinovým  vlastníkom 
nehnuteľností v predmetnom území. Vyhlasovateľ dňa 30. 11. 2015 odstúpil od vypísania 
súťaže, a tak nebude súťaž vypísaná tak, ako bola pripravovaná. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti navrhujeme bod 3 vyššie uvedeného uznesenia zrušiť.  
 
 

 

5.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, 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 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. zadať prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry na 

reprezentatívnej vzorke obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dotazníkovou metódou. Znenie otázok prieskumu a zadanie agentúre pripraviť 
s rovnocennou  účasťou  zástupcov  verejnosti, občianskych  združení  a  iniciatív, ktoré  
zaslali pripomienky k súťaži na zhotoviteľa štúdie a petičného výboru petície Stop   
štvorprúdovke. 

 
T: 30.  7. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 229/2015 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 19. 11. 2015 určenie 
nového TK: 28. 2. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na zrušenie uznesenia v časti C bod 2 predmetného uznesenia. 
V rámci plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 
7. 2014 sa na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016 predkladá informačný 
materiál „Informácia o realizácii participatívneho procesu k UŠ Centrálna rozvojová os 
Petržalky“.  
Nakoľko prieskum verejnej mienky je súčasťou bodu 1 tohto uznesenia v znení „okamžite 
začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže 
na urbanistickú štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu 
verejnej mienky“, navrhujeme bod 2 vyššie uvedeného uznesenia zrušiť. 
(Priebežné plnenie bodu 1 v časti C uznesenia MsZ č. 1645/2014  je uvedené pod bodom 
2 podbod 2.8 a jeho predĺženie termínu plnenia sa nachádza v bode 3 podbod 3.5 tejto 
informácie.)  
 
 
 

5.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie 

dopravy 
 
1. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o jeho rozhodnutí 

zvýšiť Bratislavčanom cestovné v MHD 
2. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o príčinách súčasného 

kolapsu dynamickej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave 
3. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o dôvodoch a 

prínosoch 100 % zvyšovania daní obyvateľom hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o pripravenosti 

jednotnej parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave 
5. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o svojich dohodách 

s majiteľmi zariadení vonkajšej reklamy 
6. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o situácii budov, ktoré 

majú na území hlavného mesta SR Bratislavy ohrozenú statiku  
7. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o plnení uznesení 

týkajúcich sa zmeny stanov obchodných spoločností s majetkovou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy   

Uznesenie č. 280/2015 zo dňa 22. 10. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo   

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
o zabezpečenie možnosti kúpy cestovného lístka formou SMS-ky pre zahraničných 
cestujúcich a poveruje ho rokovaním s mobilnými operátormi. 

 
T: 10. 12. 2015 
 

Uznesením MsZ č. 380/2016 časť B bod 4 podbod 4.9 zo dňa 4. 2. 2016 zmena 
TK: na 31. 3. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia. 
Na základe vyjadrenie akciovej spoločnosti DPB, akciová spoločnosť, zavedenie SMS 
cestovných lístkov aj pre zahraničných cestujúcich v súčasnosti nie je možné, a to 
z nasledujúcich dôvodov: 
 

a) pre zahraničných cestujúcich nie je možné používať podľa vyjadrenia agregátora 
súčasné SMS čísla; 

b) agregátor by nevedel pokryť celý trh, nakoľko sú potrebné osobitné zmluvy 
s každým operátorom, ktorého služby využíva zahraničný cestujúci; 

c) odmena pre operátora by bola vyššia a to až okolo 50% z ceny cestovného lístka.  
 

 . 
 

 

 


