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              Kód uzn.: 1.9.8 
                               1.9.5 
                               1.9.4 
                                
 
                                                                                       

Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
1.1 č.    445/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020 
1.2 č.    645/2020 zo dňa 22. 10. 2020 
1.3 č.    741/2021 časť B zo dňa 18. 2. 2021 

 
 
2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.     21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011 

2.2 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.3 č.   135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.4 č. 1212/2018 časť A bod 1,  2, a časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 

 
 

B. schvaľuje 
 

3. Určenie nových termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR  Bratislavy:    

 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

3.1. riaditelia 
organizácií 
zriadených MsZ 

č. 1029/2010  
časť C bod 1  
zo dňa 1. 7. 2010 

T: úloha trvalá 
k 28. 2. 

 T:  29. 4. 2021 

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

T: 30. 6. 2020 
     nový termín: 
     štvrťročne    
počnúc 26.11.2020 
nový termín: 25. 3. 
2021  

  T: k 30. 6. 2021 
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3.3 náčelník MsP 
hlavného mesta SR 
Bratislavy 

č. 567/2020  
časť B  
zo dňa 24. 9. 2020 
 

T: do 31. 03. 2021 
 

T: k 30. 4. 2021 

 
 
4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy:    
 
   4.1  č. 306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 

zo dňa 5. 2. 2015. 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Ivan Peschl, MSc., poverený vedením útvaru správy mestských            

podnikov 
                                   Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov 
 
Návrh na vyslovenie súhlasu s kúpou 49 % podielu v Infra Services, a. s. 
Uznesenie č. 445/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
 
aby Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy do 31. 03. 2021 predložil 
scenáre budúceho fungovania obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. 
 
        T: 31. 3. 2021 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 18. 02. 2021 bol na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
predložený návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
so svojou dcérskou spoločnosťou Infra Services, a.s. K predmetnému materiálu bolo prijaté 
uznesenie č. 719/2021, ktorým  Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
zlúčenie obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so svojou dcérskou 
spoločnosťou Infra Services, a.s., schválilo. 
 
 
 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:  mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 645/2020 zo dňa 22. 10. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
o vykonanie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných 
predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami formou komplexnej kontroly v spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská 
135, 837 04 Bratislava, IČO 35847689, za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 10. 2020. 
 
         T: 28. 02. 2021 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná kontrola útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy bola 
vykonaná v spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská 135, 837 04 Bratislava, IČO 
35847689, za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 10. 2020 a výstupy z tejto kontroly sú uvedené 
v pravidelnom mesačnom materiáli predkladanom na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 3. 2021. 
 
 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia: mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:  mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 741/2021 časť B zo dňa 18. 2. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. ukladá 
 
mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy  
zúčastniť sa  v súlade s § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov kontrol mobilných odberových miest na diagnostiku ochorenia COVID-
19 v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. 
 
        T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Listom č. MAG 77378 (zaevidovaný 23. 2. 2021) boli poslané poverenia na vykonávanie 
kontroly MOM pre pp. Ing. Mariána Miškanina, PhD.,  Mgr. Stanislava Halžu a Mgr. Jána 
Korca. V pondelok dňa 22. 2. 2021 bola zahájená kontrola MOM. Predmetná kontrola je 
vykonávaná priebežne v mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Michal Garaj, vedúci    oddelenia    verejného    
                                   obstarávania  a 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 

 
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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 časť C 
zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, TK: vždy k 28. 2. 
 

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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 časť C 
zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, TK: vždy k 28. 2. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 25. 3. 2021. 
 
 
 
2.2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 
posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú 
a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
v časti informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, 
okrem materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské 
zastupiteľstvo v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za 
jún, júl a august a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo 
februári budú obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 18. 2. 2021 pod písm. b). 
 
 
 
2.3 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený riadením sekcie dopravy                                                               

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

A. žiada 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 
 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň 
ich zaslať elektronickou formou poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Organizačné oddelenie vždy k  20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na akých linkoch sú zverejňované 
skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného uznesenia. 
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2.4 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hla2.5vného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
 
Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
Uznesenie č. 1212/2018 časť A bod 1,  2, a časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. schvaľuje 
 
1. vykonanie opatrení potrebných na vyhlásenie Evolučného parku Bratislava formou 

prírodnej rezervácie Pramene Vydrice na území bratislavských mestských lesov so 
zachovaním rekreačného využívania územia v tomto priestore pre občanov. 

 
       T: december 2018 
 
2. vypracovanie stanoviska pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a 

okresného úradu v sídle kraja - Bratislava, s vyjadrením súhlasu hlavného mesta SR 
Bratislavy ako vlastníka pozemku, s vyhlásením prírodnej rezervácie v zmysle Štatútu 
prírodnej rezervácie Pramene Vydrice vypracovaného odbornou verejnosťou, 
Lesoochranárskym zoskupením Vlk a Bratislavským regionálnym ochranárskym 
združením. 

 
                                  T: december 2018 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. po výzve okresného úradu v sídle kraja - Bratislava, vydať súhlasné stanovisko 

k navrhovanému projektu prírodnej rezervácie Pramene Vydrice a aktívne spolupracovať 
 okresným úradom v sídle kraja - Bratislava na vyhlásení rezervácie. 

 
       T: február 2019 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 
podbod 4.6 zo dňa 26. 9. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia T: štvrťročne počnúc 1. 10. 
2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pripomienky Štátnej ochrana prírody Slovenskej republiky boli zhotoviteľom zapracované 
a dopracovaný Projekt ochrany PR Pramene Vydrice bol finálne odoslaný na Ministerstvo 
životného prostredia SR dňa 12. 2. 2021. 
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3. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
3.1 
 
Nositelia uznesenia:       riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:        riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľ:                   Ivan Bašnák, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu  
 
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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 587/2012 bod 2 zo dňa 
31. 5. 2012 - zmena termínu kontroly uznesenia raz ročne vždy k 28. 2. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Nakoľko prebieha celková transformácia Bratislavskej mestskej karty navrhujeme nový 
termín splnenia predmetného uznesenia predložením materiálu na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. 4. 2021. 
 
 
 
3.2 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený vedením sekcie dopravy   
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

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

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

T: 30. 06. 2020 
 

2. vypracovať koncepciu výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk v hlavnom 
meste SR Bratislave, pripraviť zoznam prioritných lokalít a predložiť ich na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

   
 T: 30. 06. 2020 

 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 558/2020 časť B bod 
3 podbod 3.9 zo dňa 24. 9. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
T: štvrťročne počnúc zasadnutím Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
26. 11. 2020. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2020 časť B bod 
3 podbod 3.4 zo dňa 26. 11. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 18. 2. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 717/2021 časť B bod 
4 podbod 4.4 zo dňa 18. 2. 2021 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 25. 3. 2021. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. 
Na základe rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a z dôvodu, že je potrebné 
ešte uskutočniť k predmetnému materiálu komunikačnú kampaň v úzkej spolupráci 
s jednotlivými mestskými časťami  hlavného mesta SR Bratislavy, navrhujeme nový termín 
splnenia predmetného uznesenia k 30. 6. 2021.  
 
 
 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia: náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 567/2020 časť B zo dňa 24. 9. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy  
aby najneskôr do konca marca 2021 predložil na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy plán reforiem v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy.  
                                                                                         
        T: do 31. 03. 2021 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) sa ujal 
svojej funkcie dňa 1. 1. 2021, od kedy sa v prvých dňoch a týždňoch dôkladne oboznamoval 
so systémom organizácie práce mestskej polície, vrátane nastavenia riadiacich procesov, t. j. 
najmä na nižších stupňoch riadenia. Takmer súčasne začal pripravovať reformné, resp. 
organizačné zmeny vnútornej štruktúry mestskej polície, pričom predmetný návrh zmeny 
organizačnej štruktúry bol dňa 23. 2. 2021 prerokovaný a schválený na pravidelnej porade 
primátora. Tento návrh bude predmetom ďalšieho procesu schvaľovania a následne aj 
predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
Náčelník mestskej polície zároveň začal pripravovať projekt „nového operačného strediska“ 
a to najmä s dôrazom na prijímanie hovorov od občanov na linke 159 a riadenie hliadok, 
ktorého fungovanie by sa malo zrealizovať v lete tohto roka. Samozrejme do tohto procesu 
v nemalou mierou zasiahli aj opatrenia spojné s ochorením COVID-19 v radoch mestskej 
polície (kedy bolo potrebné prijímať nevyhnutné opatrenia najmä v súvislosti so 
zabezpečovaním nepretržitého výkonu služieb). 
 Vzhľadom na vyššie uvedené prebiehajúce procesy, ktoré súvisia s organizačnými 
zmenami  i pripravovaným projektom nového operačného strediska, ako aj na pretrvávajúce 
problémy spojené so šírením ochorenia COVID-19 v radoch mestskej polície, kedy bolo 
nevyhnutné reagovať na nepredvídané situácie a preorganizovať procesy zabezpečovania 
verejného poriadku (vrátane úprav interných smerníc), navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia k 30. 4. 2021. 
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4. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

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

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

D. ukladá 
 

námestníčke primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy 
so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
         T: 30. 10. 1996 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 404/1996 časť B nový 
termín 19. 12 1996. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 459/1997 časť B  bod 
1 nový termín T: do 2 mesiacov po zverejnení vyhlášky, TK: 31. 5. 1997. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 555/1997 časť B nový 
TK: 30. 6. 1997. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 582/1997 časť B bod 1 
nový termín TK: 31. 12 1997. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 678/1998 časť B bod 1 
nový termín 30. 6. 1998. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 835/1998 časť B bod 1 
nový termín 31. 12. 1998. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/1999 časť B nový 
termín 31. 12. 1999. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 234/2000 časť B bod 3 
nový zmena textu: 
 
Pôvodný text v znení: 
„Zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy 
so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
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sa nahrádza textom: 
„každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
        T: trvale 
        TK: 1 x ročne k 30. 9.“ 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 387/2000 časť B bod 1 
nový termín 30. 11. 2000. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 661/1999 časť B 
zmena termín T: trvale, TK: 1 x ročne k 30. 11. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 710/2001 časť B nový 
termín 6. 12. 2001. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 223/2003 časť B bod 2 
kontrolného termínu T: trvale, TK: 1 x ročne k 30. 12. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 
2015 zmena termínu T: trvalý, TK: v 2-ročných intervaloch k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenie: 
Návrh na zrušenie predmetnej časti uznesenia. 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 306/1996 časť D bod 1 podbod 1.1, zo dňa 30. 5. 1996 v znení správy 
o zdravotnom stave obyvateľstva (analytická správa, obsažná na dáta o biologických 
determinantoch zdravia a demografických údajoch) predkladaná v dvojročných intervaloch na 
rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, bol predložený na 
rokovanie komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, rovnako ako aj na 
rokovanie komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
               Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania mestského zastupiteľstva 
po jeho prerokovaní skonštatovala, že návrh akceptuje, nakoľko hlavné mesto SR Bratislava 
má len veľmi obmedzené kompetencie, čo sa týka zdravotníctva, a že správa bola zbytočnou 
záťažou pre zamestnankyňu oddelenia sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy svojim rozsahom, pričom išlo o štatistické údaje, ktoré Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislava mohlo zobrať iba na vedomie. Komisia územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby sa tiež dohodla na zrušení 
predmetnej časti uznesenia, no dala dôraz na environmentálne determinanty zdravia a nutnosť 
Magistrátu hlavného mesta Bratislavy nejakým spôsobom zdravie obyvateľov monitorovať. 
Požiadala sekciu životného prostredia o predloženie nového návrhu informačnej správy 
o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou každoročne k 31. 12., ktorá 
by riešila kvalitu života v Bratislave. Sekcia životného prostredia bude spolu so sekciou 
sociálnych vecí v správe informovať o environmentálnych a sociálnych determinantoch 
zdravia, v ktorých sú sekcie kompetentné a pracujú na ich kvalite (čistota ovzdušia, vody, 
hlučnosť prostredia, bezpečnosť ľudí bez domova, ukončovanie bezdomovectva, znižovanie 
zdravotných rizík u užívateľov/iek drog, sociálna a psychosociálna podpora starších ľudí, 
rodín a detí a pod.). Predmetná informácia bude predložená na prvé zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022. 
 


