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kód uzn.:1.9.8 
               1.9.5                     

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    1.1    č.    166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
     1.2     č.     769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
    1.3    č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
    1.4    č.  1340/2013 časť C písm. a, b, c zo dňa 21. 11. 2013 
    1.5    č.  1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
    1.6    č.  1390/2014 časť B body 1, 2, 4 zo dňa 30. 1. 2014 
    1.7    č.  1391/2014 časť B body 1 a 2 zo dňa 30. 1. 2014 
    1.8    č.  1393/2014 časť C body 1.1 a 1.2 zo dňa 30. 1. 2014 
    1.9    č.  1419/2014 body 1, 2, 3, zo dňa 28. 2. 2014 
    1.10  č.  1433/2014 časť C bod 2 zo dňa 6. 3. 2014 
    1.11  č.  1513/2014 bod 1 zo dňa 24. 4. 2014 
    1.12  č.  1513/2014 body 2 a 3 zo dňa 24. 4. 2014 
    1.13  č.  1521/2014 zo dňa 24. 4. 2014 
    1.14  č.  1539/2014 časť B bod 2 zo dňa 24. 4. 2014 
       
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

    2.1  č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
    2.2  č.  1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
    2.3  č.  1490/2014 časť B body 1, 2, 3 zo dňa 27. 3. 2014 
 
3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

    3.1  č.    870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 
    3.2  č.  1307/2013 časť D zo dňa 24. 10. 2013 
    3.3  č.  1390/2014 časť B body 3 zo dňa 30. 1. 2014 
    3.4  č.  1539/2014 časť B body 1 zo dňa 24. 4. 2014 
 

B. schvaľuje 

4. Predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR 
    Bratislavy: 

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

2.3       primátor                     1490/2014                                                              TK: 25.  9. 2014 
                                               časť B body 1, 2, 3                  -             
                                               zo dňa 27. 3. 2014 
4.1 primátor  870/2012         31. 12. 2013           25. 9. 2014  
                                    časť D 
                                               zo dňa 22. 11. 2012 
4.2       primátor                     1307/2013                         12. 12 2013                   30.  9. 2014 
                                               časť D                               30.  4. 2014 
                                               zo dňa 24. 10. 2013 
4.3       primátor                     1390/2014                         28. 2. 2014                   30.  9. 2014 
                                               časť B bod 3                     30. 5. 2014                    
                                               zo dňa 30. 1. 2014 
4.4       primátor                     1539/2014                          24. 5. 2014  25. 9. 2014                  
                                               časť B bod 1                                 
                                               zo dňa 24. 4. 2014 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
                                    
Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia 
Uznesenie č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Informovať o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., na najbližšom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom pravidelne na jeho 
ďalších zasadnutiach. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom na Hodžovom 
námestí 2, 811 06 Bratislava, bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 
2014 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1573/2014. 
 

 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia 
 
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 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej 
účtovnej  závierke  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  za  rok  2011  bola  predložená  na  rokovanie  
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva 
v mesiaci máj dňa 5. 5. 2014.  
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1.3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia 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: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch bola predložená na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 22. 5. 2014 ako informačný materiál pod písm. c). 
 
 
1.4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia správy  
                                   nehnuteľností 
 
 

Petícia za:  
1. rozdelenie budovy na Exnárovej ul. č. 6, súpis. č. II 3124 na dve osobitné nové budovy  
s osobitným súpisným číslom,  
2. odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 z pôvodného súpis. č. II 3124, 
v ktorej sídlia elokované triedy MŠ Bancíkovej  (ďalej len Nová Budova č. 1)  Základnej 
umeleckej škole, Exnárova 6, Bratislava,  
3. zverenie Novej Budovy č. 1 do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov za účelom  
zachovania tried MŠ Bancíkovej 2, elokované pracovisko Exnárova 
Uznesenie č. 1340/2013 časť C písm. a, b, c zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
a)  vykonať  kroky  potrebné  pre  rozdelenie budovy na Exnárovej ul. č. 6 podľa  bodu  B písm. a) 

  tohto uznesenia, do  januára 2014. 
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b) predložiť do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh na odzverenie 
novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 a jej zverenie do správy mestskej časti Bratislava-
Ružinov, do februára 2014, 
 
c) predložiť do mestského zastupiteľstva najvhodnejší návrh na nadstavbu, prístavbu alebo 
rekonštrukciu budovy na Exnárovej, Bancíkovej, Uránovej prípadne Borodáčovej ul. pre potreby 
ZUŠ Exnárova 6, do februára 2014. 
 
K informácii o plnení uznesení mestského zastupiteľstva k 31. 1. 2014 nebolo na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva prijaté žiadne uznesenie. V tomto materiáli bol návrh na predĺženie 
termínu plnenia tohto uznesenia  písmena a) na 22. 5. 2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 2014 bol predložený materiál - Návrh 
na odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej  ul. č. 6 a jej zverenie do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. K predmetnému materiálu bolo prijaté uznesenie č. 1570/2014. 
 
 
1.5 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 

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: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál „Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 
predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu 
Doprava 2014 – 2020“ bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 2014. 
K predmetnému materiálu bolo prijaté uznesenie č.1579/2014. 
 
 
1.6 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
 

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B body 1, 2, 4 zo dňa 30. 1. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby zabránil vyplateniu finančných prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy za neoprávnene 

fakturované služby za zimnú údržbu v decembri 2013, 
2. aby rokoval s dodávateľom o ukončení, resp. zmene zmluvy zo dňa 02. 11. 2010 medzi 

hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou A.R.K. technické služby, s. r. o., v prospech 
hlavného mesta SR Bratislavy, 

4. aby vyvodil zodpovednosť voči osobám zodpovedným za nedostatky zistené finančnou 
kontrolou. 

 
T: 28. 2. 2014 
 

Uznesením č. 1487/2014 zo dňa 27. 3. 2014 bol predĺžený termín plnenia tohto uznesenia na 30. 
5. 2014. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je v týchto bodoch splnené. 

K bodu 1. 
Faktúra za zimnú údržbu december 2013 nebola uhradená. Hlavné mesto SR Bratislava 
prostredníctvom Fy EUROSENSE  na základe leteckých snímok preverilo skutočné výmery 
na ktorých sa vykonáva zimná údržba. V operačnom pláne zimnej údržby komunikácií I., II. triedy 
a prejazdných úsekov ciest na území hl. m. SR Bratislavy na rok 2013/2014(ďalej len OP) bola 
uvedená plocha na, ktorej sa vykonáva zimná údržba 4 186 103 m2. Po zameraní spoločnosťou 
EUROSENSE. s. r.o., boli spresnené výmery na  komunikáciách I.,II. triedy a prejazdných úsekoch 
ciest, na ktorých sa vykonáva zimná údržba. Plocha po zameraní je 4 354 046 m2 (o 4,0% väčšia 
oproti OP). Celkový finančný rozdiel činní  13 423,50 Eur s DPH oproti fakturácie za  zimné 
obdobie 2013/2014 v prospech spoločnosti A.R.K. technické služby  s.r.o. Týmto nepovažujeme 
faktúry za zimnú údržbu za neoprávnené. 
 

K bodu 2. 
V zmysle technických podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  TP 
08/2013, bod 5.1.3 cit. „ Zimné obdobie je obdobie začínajúce sa 1.11. príslušného roku 
a končiace sa 31. 3. nasledujúceho  roka. Na zabezpečenie zimnej služby ( čistenie námestí, 
chodníkov, zastávok MHD, lávok, mostov, ník, priechodov pre chodcov) malo mesto k dispozícii  
60 zamestnancov spoločnosti A.R.K. technické služby, s.r.o. v priemere pri ploche 453 034 m2. 
Jeden zamestnanec v priemere vyčistí 7 550 m2 za 24 hod., čo činní za 1h 314 m2 ( podľa 
poveternostných podmienok).Rokovanie so spoločnosťou A.R.K. technické služby s.r.o. naďalej 
prebiehajú . V rámci rokovaní sa preverujú možnosti sprístupnenia monitorovania zimnej techniky 
(vo výkone) cez operačný program dodávateľa, prípadne možnosť rozšíriť monitoring o napojenie 
čidiel na rozmetadlá mechanizmov- monitoring posyp, pluh.     
 
K bodu 4.  
Bola preverená miera zavinenia jednotlivých zamestnancov príslušných útvarov, ktorí mali a majú 
uvedenú problematiku v zodpovednosti. Zodpovední zamestnanci dostali písomné upozornenie 
na neuspokojivé plnenie pracovných úloh v zmysle Zákonníka práce. 
 
 
1.7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
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Informácia o postupe hlavného mesta SR Bratislavy v prípade spoplatnených parkovísk 
pred nemocnicou v mestskej časti Bratislava-Ružinov a nemocnicou Sv. Cyrila a Metoda 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Uznesenie č. 1391/2014 časť B body 1 a 2 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B.  žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby vypracoval právnu analýzu platnosti zmluvy, ktorá sa bezprostredne týka nakladania 

s naším majetkom  pozemkom, 
2. o odstránenie stavby  dopravných zariadení (elektrickej prípojky a rámp), ktoré sú čiernou 

stavbou. 
bez termínu 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o právnych možnostiach hlavného mesta SR Bratislavy bola predložená poslancom 
mestského zastupiteľstva. Zároveň hlavné mesto SR Bratislava predložilo v máji príslušnému súdu 
podanie, na základe ktorého sa bude rozhodovať o možnosti vyberania poplatkov na spevnených 
plochách slúžiacich pre parkovanie vozidiel pred nemocnicou v mestskej časti Bratislava-
Petržalka. O odstránení čiernych stavieb môže rozhodnúť len stavebný úrad a svojim rozhodnutím 
dať takúto podmienku vlastníkovi dopravného zariadenia, značenia.  
 
 
1.8 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia 
 

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016 
Uznesenie č. 1393/2014 časť C body 1.1 a 1.2 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1.1 predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 

o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia 
v časti D, 

1.2 predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení 
kapitálových výdavkov na rok 2014 a programu 13. 

 
T: 22. 05. 2014 

             
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto 
uznesenia a taktiež informácia o plnení kapitálových výdavkov na rok 2014 a programu 13 boli 
súčasťou materiálu „b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy“, 
ktorý bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 2014. Plnenie kapitálových 
výdavkov bolo doplnené na základe požiadavky poslancov ako samostatný materiál, ktorý sa 
predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 6. 2014. 
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1.9 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 1419/2014 body 1, 2, 3, zo dňa 28. 2. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. všetkými prostriedkami hlavného mesta SR Bratislavy zabránil výstavbe Megakasína 

v Bratislave, mestskej časti Bratislava-Jarovce, 
2. pozval investora projektu Metropolis v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Jarovce 

na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. podpísal za hlavné mesto SR Bratislavu s týmto investorom memorandum, v ktorom sa 

investor zaviaže, že v mestskej časti Bratislava-Jarovce nikdy nepostaví Megakasíno a tento 
svoj záväzok investor prevedie aj na právnych nástupcov, či projektu v mestskej časti 
Bratislava-Jarovce. 

T: 28. 2. 2014 
 

Uznesením č. 1487/2014 zo dňa 27. 3. 2014 predĺžený termín plnenia uznesenia na 31. 5. 2014. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené čiastočne. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik dňa 11. februára 2014 pozval listom vedenie 
spoločnosti TriGranit Development Slovakia na marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva 
za účelom predstavenia investičného projektu Metropolis. Zároveň požiadal spoločnosť 
o podpísanie memoranda, ktorým by bol deklarovaný záväzok, že súčasťou projektu v mestskej 
časti Bratislava-Jarovce nebude megakasíno.  
Dňa 13. marca 2014 predseda predstavenstva spoločnosti G. Zászlós informoval vedenie 
hlavného mesta SR Bratislavy, že všetky dostupné informácie k projektu je možné získať 
z materiálu, ktorý prerokovala vláda SR v súvislosti s ich požiadavkou o licenciu významného 
investora. Zároveň potvrdil, že projekt nepočíta s megakasínom, ale k podpísaniu memoranda sa 
nevyjadril. V súčasnosti spoločnosť pracuje na projekte a vo fáze, keď príprava dozná proces, 
ktorý odôvodnene bude indikovať potrebu informovania, tak bez ďalšieho tak učinia.     
 
 
1.10 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
Petícia proti plánovanej výstavbe a výrubu zelene na Ostredkoch 
Uznesenie č. 1433/2014 časť C bod 2 zo dňa 6. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

navrhované zmeny územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy RU/54 a RU/60 lokality 
Ostredky. 
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          T: 22. 05. 2014 
 
Plnenie: 
Unesenie je splnené. 
Návrh na obstaranie zmien územného plánu RU/54 a RU/60 je predložený mestskému 
zastupiteľstvu s tým, že tieto zmeny budú zaradené do najbližších zmien a doplnkov s tým, že 
predpoklad schválenia takejto zmeny je zhruba do 12 mesiacov.   
 
 
1.11 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat  
Uznesenie č. 1513/2014  bod 1 zo dňa 24. 4. 2014 
     
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. o predloženie výkladu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci aktuálnej trasy 

v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy vo veci ropovodu-produktovodu na území 
hlavného mesta SR Bratislavy, 

T: 22. 5. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený ako informácia na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 
2014 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1572/2014. 
 
 
1.12 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
                                   
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat  
Uznesenie č. 1513/2014  body 2 a 3 zo dňa 24. 4. 2014 
     
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. aby opätovne pozval ministra hospodárstva SR na najbližšie májové zasadnutie  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k trasovaniu ropovodu Bratislava-Schwechat, 

 

T: 22. 5. 2014 
 

3. aby požiadal ministra hospodárstva SR o predloženie zámeru vlády SR Róberta Fica, vo veci 
ropovodu na území Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

T: 24. 5. 2014 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik pozval ministra hospodárstva SR 
na rokovanie mestského zastupiteľstva, pričom ten v reakcii na pozvanie uvádza, že v termíne 
konania májového zastupiteľstva je pracovne mimo Bratislavy. Zároveň vo svojej reakcii dodal, že 
v tejto etape príprav je potrebné viesť diskusiu na úrovní odborných komisií tak, ako bolo 
deklarované zainteresovanými stranami. Až po ukončení týchto odborných diskusií je možné 
predstúpiť so závermi, návrhmi pred verejnosť, poslancov mestského zastupiteľstva, lebo v inom 
prípade by bola téma ropovodu len predmetom politických sporov a nie vecnej, odbornej diskusie.   
 

 
1.13 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia správy  
                                   nehnuteľností 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 1521/2014 zo dňa 24. 4. 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby pripravil materiál k žiadostiam Bytového družstva Petržalka, evidovanými pod číslami 44957, 
50020 a 50734 zo dňa 8. 4. 2013 – nájom pozemku časť parc. č 341 Haanova 16-26, 12. 6. 2013 - 
nájom pozemku časť parc. č. 1768 Smolenická ulica, 27. 6. 2013 – nájom pozemku časť parc. 
č. 3596 Halova ulica, ktorý bude prerokovaný na najbližšom májovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

T: 22. 5. 2014 
 
 
Plnenie :  
Uznesenie je splnené. 
Návrh na prenájom pozemkov pre Bytové družstvo Petržalka bol predložený na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 2014 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1563/2014. 
 
 
1.14 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 
Uznesenie č. 1539/2014 časť B bod 2 zo dňa 24. 4. 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Konať na súde tak, aby súd neodkladne rozhodol o sprístupnení Parku kultúry a oddychu jeho 

majiteľovi, t. z. hlavnému mestu SR Bratislave. 
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T: 24. 5. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1539/2014 zo dňa 24. 4. 2014 bola uložená povinnosť 
„konať na súde tak, aby súd neodkladne rozhodol o sprístupnení Parku kultúry a oddychu jeho 
majiteľovi, t. z. hlavnému mestu SR Bratislave“. Termín splnenia uznesenia bol stanovený na 24. 
5. 2014.  
Pred podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia hlavné mesto SR Bratislava v snahe 
o mimosúdne vybavenie veci vyzvalo spoločnosť Henbury Development, s.r.o., aby hlavnému 
mestu SR Bratislave ako vlastníkovi budov PKO dobrovoľne umožnila vstup do budov a ich 
neobmedzené užívanie. Na základe uvedenej výzvy došlo dňa 5. 5. 2014 k odovzdaniu a prevzatiu 
kľúča (1 ks) od vstupných dverí do hlavnej budovy PKO zo strany dunajskej promenády. Protokol 
o odovzdaní a prevzatí kľúčov od budovy PKO bol podpísaný 5. 5. 2014. 
Dňa 6. 5. 2014 v čase o 12.30 h zamestnanci hlavného mesta SR Bratislavy (Mgr. Martin Katriak, 
1. zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci legislatívno-právneho oddelenia, JUDr. Svetlana 
Komorová, poverená vedením oddelenia správy nehnuteľností, JUDr. Zuzana Martišovičová, 
zamestnankyňa legislatívno-právneho oddelenia, Peter Dudáš, zamestnanec referátu 
geodetických činností oddelenia správy nehnuteľností) preverili možnosť neobmedzeného prístupu 
do objektu hlavnej budovy PKO a vykonali obhliadku priestorov.  
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vypracovávanie návrhu na predbežné opatrenie 
bezpredmetné a uznesenie mestského zastupiteľstva  č. 1539/2014 v časti B bode 2 je splnené.  
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2. Priebežne plnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia pre správu  
                                   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: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Súčasťou materiálov predkladaných do mestského zastupiteľstva na predaj a prenájom majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sú  kúpnopredajné  a nájomné zmluvy.  
 
2.2 

 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy: JUDr. Svetlana Komorová, poverená vedením oddelenia správy  
                                   nehnuteľností 
 
Rôzne 
Žiadosti o vyhotovenie znaleckých posudkov obsahujú žiadosť o doručenie znaleckého 
posudku v elektronickej forme. Po vyhotovení znaleckého posudku a jeho doručení budú 
tieto zverejňované na internetovej stránke www.bratislava.sk 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  

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

 
T: od 1. 3. 2013  
 TK: priebežne 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Znalecké posudky sú priebežne zverejňované na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.  
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2.3 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Informácia - zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, ktoré budú 
predmetom návrhu aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - 
Zmeny a doplnky 04 
Uznesenie č. 1490/2014 časť B bod 1, 2, 3, zo dňa 27. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1.predložiť na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava návrh 
vyhodnotenia stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 04, pred spracovaním upraveného návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie,  
2.vytvoriť podmienky na zlepšenie podmienok práce oddelenia hlavnej architektky, 
3.začať proces prípravy nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Uznesenie č. 1490/2014 časť B 1. zo dňa 27.03.2014 – žiada primátora predložiť na prerokovanie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava návrh vyhodnotenia stanovísk 
a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 
Zmeny a doplnky 04 pred spracovaním upraveného návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ako 
informačný materiál na MsZ 26.06.2014 
 
Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy, Zmeny a doplnky 04 uskutočňuje Hlavné mesto SR Bratislava ako orgán územného 
plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v termíne od 28.04.2014 do 06.06.2014, t. j. v súčasnosti 
ešte proces pripomienkovania materiálu zo strany dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 
správcov sietí dopravného a technického vybavenia, ako i odbornej a laickej verejnosti nie je 
ukončený, teda nie sú známe všetky stanoviská, ktoré predmetné subjekty uplatnili, resp. ešte 
uplatnia k prerokovávanému materiálu. 
So zreteľom na uvedené konštatujeme, že následné vyhodnotenie došlých stanovísk nie je možné 
a reálne za cca 11 dní – z toho 6 pracovných – (nakoľko zber materiálu na rokovanie MsZ je 
stanovený v termíne 17.06.2014) adekvátne a komplexne vyhodnotiť, ide o komplikovaný proces, 
ktorý je na záver potrebné zavŕšiť ešte dorokovaním pripomienok, ktoré nebolo možné akceptovať, 
s tými, ktorí ich uplatnili a výsledky tohto dorokovania zapracovať do vyhodnotenia pripomienok 
a stanovísk. Až po uskutočnení všetkých uvedených krokov je možné ukončiť proces vyhodnotenia 
prerokovania. 
Zároveň je potrebné, aby sa uskutočnil podľa príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov proces posudzovania strategického dokumentu Územný plán hlavného 
mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 04, pričom výsledok posudzovania musí byť taktiež 
premietnutý do vyhodnotenia stanovísk a pripomienok  uplatnených pri prerokovaní Územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 04. 
 
Vzhľadom na uvedené nie je možné predložiť požadovaný návrh vyhodnotenia stanovísk 
a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 
Zmeny a doplnky 04 ako informačný materiál na MsZ v termíne 26.06.2014. 
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Pre úplnosť uvádzame, že po ukončení všetkých horeuvedených procesov verejného prerokovania  
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 04 je možné predložiť na 
prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava návrh vyhodnotenia 
stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Zmeny a doplnky 04 pred spracovaním upraveného návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie (pozn.: predmetný krok stavebný zákon nepozná a neupravuje), avšak neodborné 
zásahy do návrhu vyhodnotenia by boli v rozpore s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.  
 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme kontrolný termín plnenia uznesenia na 25. 
9. 2014. 
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3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  

Bratislavy a  návrhy na predĺženie termínov plnenia predmetných 
uznesení 

 
 
3.1 
4.1 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Návrh riešenia výstavby, resp. rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
pripraviť vhodnú lokalitu na výstavbu nového celomestského pohrebiska a výsledok predložiť 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                                                     

T:  31. 12. 2013  
 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časťou B bod 4.4 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia na 31. 3. 2014. 
Uznesením č. 1523/2014 v časti B bod 3.2 zo dňa 24. 4. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 31. 5. 2014. 

 

Plnenie: 
3.1 
Uznesenie je nesplnené. 
Vo vybranej lokalite je potrebné realizovať geologický prieskum a vykonať vrty, aby sa posúdila jej 
vhodnosť z hľadiska zákonných požiadaviek.  
4.1 
Návrh na predĺženie termínu splnenie uznesenia. 
Na základe vyššie uvedeného dôvodu je potrebné predĺžiť termín splnenia predmetného 
uznesenia na 25. 9. 2014. 
 
 
3.2 
4.2 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností Národné tenisové centrum, a.s., 
a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.    
Uznesenie č. 1307/2013 časť D zo dňa 24. 10. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh na zrušenie 
obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

 
T:  do 12. 12. 2013 
 

Uznesením č. 1389/2014 v časti B bode 4.6 zo dňa 30. 1. 2014 bol termín plnenia predmetného 
uznesenia predĺžený do 30. 4. 2014.  

 
Plnenie: 
3.2 
Uznesenie je nesplnené. 
V spolupráci s prokuristkou spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., a s vecne 
príslušnými oddeleniami magistrátu naďalej prebieha príprava podkladov potrebných na riadne 
ukončenie činnosti spoločnosti, o ktorej bolo mestské zastupiteľstvo oboznámené v informačnom 
materiáli predloženom na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 5. 2014.  
4.2 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Vzhľadom na značný rozsah súvisiacej agendy je potrebné predĺžiť lehotu na splnenie uznesenia 
do 30. 9. 2014. 
 
3.3 
4.3 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
 

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym 

podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 
T: 28. 2. 2014 
 

Uznesením č. 1487/2014 zo dňa 27. 3. 2014 bol predĺžený termín plnenia tohto uznesenia na 30. 
5. 2014. 

 
Plnenie: 
3.3 
Uznesenie je nesplnené. 
Mesto začalo v spolupráci s OLO, a.s. spracovávať analýzu finančných nákladov zimnej a letnej 
údržby za predpokladu, že ju bude vykonávať vlastný komunálny podnik alebo obchodná 
spoločnosť. Zatiaľ sú spracované predbežné čísla, ale na dopracovanie analýzy s dostatočnou 
výpovednou hodnotou bude potrebných 3-6 mesiacov. Táto úloha teda nie je splnená a bude 
navrhovaná na predĺženie termínu. 
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4.3 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Z vyššie uvedeného dôvodu navrhujem predĺženie termínu splnenia uznesenia do 30. 9. 2014. 
 
3.4 
4.4 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 
Uznesenie č. 1539/2014 časť B bod 1 zo dňa 24. 4. 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Konať v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 719/2005 

zo dňa 30. 6. 2005 a č. 166/2011 zo dňa 30. 6. 2011 na vyhlásenie stavebnej uzávery na území 
nábrežia (okrem promenády). 

 

T: 24. 5. 2014 
 

Plnenie: 
3.4 
Uznesenie je nesplnené. 
Hlavné mesto SR Bratislava na podklade žiadosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydalo 
listom č. MAGS ORM 48906/11-307325 zo dňa 19. 08. 2011 súhlasné záväzné stanovisko 
k zámeru vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite Bratislavské nábrežie (PKO) do doby schválenia 
Územného plánu zóny Bratislavské nábrežie. Podľa informácií, ktoré máme v súčasnosti 
k dispozícii, na stavebnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, prebiehali územné 
konania vo veci vyhlásenia predmetnej stavebnej uzávery, v ktorých stavebný úrad postupne vydal 
rozhodnutia o zastavení konania. Podľa rozhodnutia stavebného úradu z januára 2014 dôvodom 
zastavenia konania bolo neodstránenie nedostatkov podania v stanovenej lehote navrhovateľom, 
ktorým bola Iniciatíva Bratislava otvorene, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody 
a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava.  
4.4 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
V súčasnosti pripravujú odborné oddelenia magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy žiadosť 
na stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo veci vyhlásenia stavebnej uzávery 
v predmetnej lokalite. Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame o predĺženie termínu na 25. 9. 2014. 
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