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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.    34/2019 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 7. 2. 2019 
 
 
2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.     49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
2.2 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.3 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.4 č.   135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.5 č.   485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
2.6 č.   149/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 25. 4. 2019 
 

 
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. riaditeľ  
magistrátu 
 

č. 673/2012  
časť C bod 4  
zo dňa 27. 6. 2012 

T: úloha trvalá 
k 31. 3. 

 T:  27. 5. 2021 

3.2 primátor č. 1405/2014 
časť B bod 1  
zo dňa 30. 1. 2014 

T: úloha trvalá 
    k 31. 3. 

T: 24. 6. 2021 

3.3 primátor č. 352/2019 
časť C 
zo dňa  12. 12. 2019 

T: každoročne  
    k 30. 4. 

T: každoročne  
    k 30. 6. 

3.4 náčelník MsP 
hlavného mesta SR 
Bratislavy 

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

T: 31. 3.2021 
predĺženie termínu 
na 30. 4. 2021 

T: 31. 5. 2021 
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4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy: 
    
   4.1 č. 1029/2010 časť C body 1 a 2 zo dňa 1. 7. 2010 
 
 
5. Návrh na zmenu textu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
5.1 
Pôvodný text uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 646/1994 
v časti B zo dňa 28. 4. 1994: 
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  
Bratislavy na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  
hlavného  mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: k 30. 9.“ 

  
 
sa nahrádza novým textom v znení: 
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. za 1. kvartál každoročne do 31. 5. písomnú informáciu  o rozpočtovom hospodárení 
hlavného mesta SR Bratislavy,  

2.  za 1. a 2. kvartál každoročne do 30. 9. písomnú informáciu o plnení príjmov 
a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok,  

3. za 1. až 3. kvartál každoročne do 30. 11. písomnú informáciu  o  rozpočtovom 
hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy,  

4. za 1. až 4. kvartál najneskôr do 30. júna v súlade s § 16 ods. 12 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  o zmene 
a doplnení niektorých zákonov - záverečný účet  hlavného mesta SR Bratislavy.“ 

 
 

5.2 
Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 

 
Pôvodný text uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 789/2017 
zo dňa 26. 4. 2017 v časti A sa mení nasledovne: 
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znenie pôvodného textu „... 2017 – 2020 ...“ sa nahrádza textom „... 2017 – 2023 ...“ 
 
 
5.3 
Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 678/2020 zo dňa 26. 11. 2020 v časti „s podmienkami bod 4.“:  
 
pôvodný text bodu 4 v znení:   
 
„4. Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave sa zaväzuje stavby na 

pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2841/2, parc. č. 2841/3, parc. č. 2841/4, parc. 
č. 2841/5 a parc. č. 2841/6, k. ú. Záhorská Bystrica, odstrániť na vlastné náklady v lehote 
do 31. 12. 2025. V prípade, že tieto stavby v stanovenom termíne neodstráni, zaplatí na 
účet hlavného mesta SR Bratislavy sumu 50 145,22 Eur do 31. 03. 2026.“ 

 
sa nahrádza textom v znení: 
 
„4. Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave sa zaväzuje stavby na 

pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2841/2, parc. č. 2841/3, parc. č. 2841/4, parc. 
č. 2841/5 a parc. č. 2841/6, k. ú. Záhorská Bystrica, odstrániť s využitím financií 
z príspevku hlavného mesta SR Bratislavy do 31. 12. 2025.“ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov 
 
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky 
s názvom Metropolitný inštitút Bratislava 
Uznesenie č. 34/2019 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

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

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

          T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. 3. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 769/2021. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predsedníčka mandátovej komisie                         

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predsedníčka mandátovej komisie Mestského   

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľ:           Mag. Tomáš Malec, PhD., poverený vedením organizačného oddelenia 
                                 Ing. Jarmila Kiczegová, organizačné oddelenie 
 
Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhodnotiť účasť odborníkov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to za obdobie  od 27. 3. 2003 do 31. 12. 2003 a predložiť 
informáciu o tom Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T:  trvalý, ročne k 31. 12.  
                                         TK: januárové zasadnutie  
                                                                                                               MsZ 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 časť C zo 
dňa 7. 2. 2013 zmena textu a termínu plnenia uznesenia: 
 
„predkladať informáciu o účasti členov komisií - neposlancov na zasadnutiach komisií 
v predchádzajúcom kalendárnom roku Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy 
          

T: 31. 3.“ 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. 3. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 795/2019. 
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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 25. 3. 2021 pod písm. c). 
 
 
 
2.3 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy  
                                     RNDr. Mgr. Viera Sláviková, poverená vedením oddelenia 

implementácie externého financovania 
 
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 
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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 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 
2019 zmena termínu - T: raz ročne k 31. 3.  

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 25. 3. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 777/2021. 
 
 
 
2.4 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marek Jašíček, riaditeľ 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.,  
 
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, 
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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 
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, 



10 
 

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. 
 
 
 
2.5 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Karol Machánek, riaditeľ sekcie výstavby 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v rámci súčasných rekonštrukcií ciest a chodníkov zabezpečil aj vybudovanie 
bezbariérových priechodov na týchto cestách, chodníkoch a križovatkách.  
 

T: 29. 4. 2016 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 523/2016 zo dňa 30. 6. 
2016 nový termín priebežného plnenia uznesenia, a to štvrťročne počnúc 1. 7. 2016. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 
2019 zmena termínu predkladania materiálu raz ročne vždy k 31. 3. za predošlý rok. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
 
Uznesenia sa plní. 
Na sekcii výstavby sa projektujú: 
1. Ružinov - Svätoplukova, Záhradnícka  
2. Vajnory_Pračanská – čierny chodník  
3. Búdkova 
4. Sabinovská   
 
V štádiu rozpracovania: 
1. Nové Mesto - Kukučínova OD slimák  
2. Ružinov - Mierová - Nové záhrady II  
3. Ružinov - Drieňová Sabinovská  
4. Ružinov - Mierová - Radničné nám  
5. Staré Mesto - Prokopa Veľkého - Hroboňova  
6. Staré Mesto - Legionárska Belehradská  
7. Trnávka - Bulharská Spoločenská  
8. Záhorská Bystrica - Gbelská  
 
Pred realizáciu: 
1. Staré Mesto - Mickiewiczova, - realizácia v najbližších dňoch  
2. Staré mesto - Vysoká - realizácia v najbližších dňoch 
 
Hotové projekty, resp. čaká sa na stanoviská: 
1. Staré Mesto - Cykloprejazd starý most, - odovzdané, schválené, nie je už v riešení RMDS 
2. Nové Mesto - Kukučínova (Filiálka) – na stanovisko od MČ 
 
Objednávka vystavená na zameranie úsekov: 
1. Rača - Hubeného  
2. Trnávka - Bulharská Spoločenská  
3. Nové Mesto - Kukučínova OD Slimák  
 
Preverujeme možnosť realizácie: 
1. Klenová a Rozvodná priechody pre chodcov 
 
Zadanie od ODI na 12 projektov: 
1. Preriešenie križovatky Stromová – Limbová – Vlárska, Nové Mesto RMDS sa nebude 

realizovať 
2. Nové miesto na prechádzanie (debarierizácia) na Stromovej ul. pred zastávkou MHD 
    „Magurská“, Nové Mesto RMDS nebude realizovať 
3. Nový priechod pre chodcov na Sliačskej ul. pri zastávke VHD „Muštová“, Nové Mesto -  
    prebieha výzva na cenové ponuky na zameranie, ohliadka miesta stavby realizovaná 
4. Debarierizácia a osvetlenie priechodov pre chodcov cez Kopčiansku ul. v okolí ŽST 
    Petržalka, rieši OSK  
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5. Úprava nástupišťa uprostred obratiska trolejbusov „Rádiová“, Ružinov -  
    komunikácia s dopravným podnikom, v riešení 
6. Nový priechod pre chodcov v križovatke Trnavská – Rožňavská, Ružinov -  
    prebieha výzva na cenové ponuky na zameranie, ohliadka miesta stavby realizovaná 
7. Nový priechod pre chodcov cez Plynárenskú ulicu, Ružinov -  
    prebieha výzva na cenové ponuky na zameranie, ohliadka miesta stavby realizovaná 
8. Preverenie možnosti zvýšenia priechodu pre chodcov do úrovne chodníka vo výjazde 
    z ČSPH Slovnaft na Botanickej ul., Karlova Ves, rieši ODI 
9. Debarierizácia a osvetlenie priechodov pre chodcov na Záhradníckej ul. v úseku medzi 
    Odborárskym nám. a Karadžičovou ul., Staré Mesto rieši MIB 
10. Osvetlenie priechodu pre chodcov cez Ulicu Svornosti v križovatke so Šamorínskou 
     a Jegenešskou ul., Podunajské Biskupice 
11. Preriešenie križovatky Palisád  – Kuzmányho – Štetinova, Staré Mesto RMDS nebude 

realizovať 
12. Doplnenie osvetlenia nad priechod pre chodcov cez Prievozskú ul. pri Pažítkovej ul. 
 
Priebežne žiadame o digitálnu mapu mesta pre riešené projekty priechodov: 

- Plynárenská ulica 
- Trnavská cesta 
- Sliačska ulica 
 
 
 

2.6 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy   
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 149/2019 časť C body 1 a 2 zo dňa 25. 4. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a 
pešej dopravy za predchádzajúci kalendárny rok, 
 
                                                                              T: vždy k 28. 02. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 421/2020 časť B bod 3 
podbod 3.10 zo dňa 28. 5. 2020 zmena termínu – každoročne k 31. 3.   
 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na konkrétny kalendárny rok s aktualizovanými prioritami. 
 
             T: vždy k 31. 03.       
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 29. 4. 2021. 
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3. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
3.1 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 časť B bod 4 
podbod 4.2 zo dňa 31. 3. 2016 - TK: 30. 6. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 379/2020 časť B bod 4 
podbod 4.2 zo dňa 30. 1. 2020 zmena kontrolného termínu T – TK: vždy k 31. 3. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Nakoľko ešte neodovzdali podklady všetky mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy a bez 
relevantných podkladov nie je aktuálnu pripraviť komplexnú informáciu, žiadame o posunutie 
termínu plnenia uznesenia o jeden mesiac a predmetná informácia bude predložená na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 5. 2021. Mestské 
časti hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré podklady ešte neodovzdali boli urgované. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín splnenia 

predmetného uznesenia na 27. 5. 2021.  
 
 
 

3.2 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Karol Machánek, riaditeľ sekcie výstavby 
 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
       T:   trvalý 

                                                                                  TK: každoročne počnúc 31. 3.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Plnenie predmetného uznesenia je prierezovou činnosťou, a preto si jeho plnenie vyžaduje 
komunikáciu naprieč viacerými organizačnými útvarmi Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy a následné spracovanie takto získaných informácií. Vzhľadom na skutočnosť, že 
v dôsledku zmeny organizačnej štruktúry od 1. 1. 2021, kedy vzniklo nové oddelenie 
osvetlenia, sietí a energetiky, ktoré okrem iného prebralo pôvodnú agendu zaniknutého 
oddelenia energetického manažmentu, spôsobilo časovú náročnosť získavania potrebných 
informácií pre vypracovanie predmetného materiálu a z týchto dôvodov navrhujeme nový 
termín splnenia predmetného uznesenia na 24. 6. 2021, a to v termíne konania 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

 
 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na 
roky 2020 - 2024 
Uznesenie č. 352/2019 časť C zo dňa 12. 12. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť každoročne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
návrh na čerpanie tranže z rámcovej úverovej zmluvy pre daný rozpočtový rok. 
 
        T: každoročne k 30. 4. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na zmenu termínu plnenia predmetného uznesenia vyplynul z nasledovných 
dôvodov: 
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- finalizácie prác na záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý  je hlavné 
mesto SR Bratislava povinná prerokovať v súlade s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  o zmene a doplnení 
niektorých zákonov najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy,  

- prebiehajúceho auditu za predchádzajúci rozpočtový rok, 
- pred druhým vyplatením je potrebné EIB schváliť pridelené finančné prostriedky vo 

výške 80% z predchádzajúcej platby,  
- požiadavky na predloženie aktuálnych úrokových sadzieb zo strany EIB, 
- následného posúdenia ekonomickej výhodnosti zo strany hlavného mesta SR 

Bratislavy, 
- vyhodnotenia aktuálnej hodnoty dlhovej služby. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme zmenu predkladania návrhu 

na čerpanie tranže z rámcovej úverovej zmluvy pre daný rozpočtový rok na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to každoročne k 30. 6. 
 
 
 
3.4 
 
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 
 

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 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 759/2021 časť B bod 3 
podbod 3.3 zo dňa 25. 3. 2021 zmena termínu - 30. 4. 2021. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. 
Vzhľadom na prebiehajúce procesy spojené s organizačnými zmenami a pripravovaným 
projektom nového operačného strediska, ako aj z dôvodu pretrvávajúcich problémov 
spojených 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 zmenu termínu splnenia 
predmetného uznesenia  - 31. 5. 2021. 
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4. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
4.1 
 
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 body 1 a 2 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 
TK: 1. 2., 30. 4., 31. 7., 31. 10. 

 
 
 2. Za účelom zdokumentovania oprávnenosti nárokov na poskytnuté zľavy (bonusy) 

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

 
 

            T:   trvale 
TK: 1. 2., 30. 4., 31. 7., 31. 10. 

 
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. 
 
 
Návrh na zrušenie uznesenia: 
Bratislavská mestská karta (BMK) predstavovala revolučný lojálny systém v čase, keď bola 
uvedená na trh. Počas 10 ročnej histórie skĺzla Bratislavská mestská karta (BMK) do nástroja 
poskytujúceho zľavy pre časť obyvateľov (klientov konkrétnych bánk) bez jasných benefitov 
pre hlavné mesto SR Bratislavu a jeho organizácie, s ročnou nákladovosťou približne 
850 000,00 Eur. Trend v európskych mestách je poskytovať svoje služby v digitálnom 
priestore a zvyšovať dostupnosť a informovanosť svojich obyvateľov o službách 
poskytovaných mestom. Navrhujeme vytvoriť „Bratislavské mestské konto“, ktoré bude na 



18 
 

jednom mieste spájať príjemné a užitočné služby s cieľom byť partnerom a priateľom 
obyvateliek a obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

Z dôvodu predloženia materiálu „Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej 
karty a vytvorenie Bratislavského mestského konta“ na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. 4. 2021, navrhujeme zrušenie 
predmetného uznesenia.  
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5. Návrh na zmenu textu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
5.1 
 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  
Bratislavy na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  
hlavného  mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: k 30. 9. 
 

 
Pôvodný text uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 v znení: 
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  
Bratislavy na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  
hlavného  mesta SR Bratislavy. 

T: trvale 
TK: k 30. 9.“ 

  
sa nahrádza novým textom v znení: 
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. za 1. kvartál každoročne do 31. 5. písomnú informáciu  o rozpočtovom hospodárení 
hlavného mesta SR Bratislavy  

2.  za 1. a 2. kvartál každoročne do 30. 9. písomnú informáciu o plnení príjmov 
a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok,  
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3. za 1. až 3. kvartál každoročne do 30. 11. písomnú informáciu  o rozpočtovom 
hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy  

4. za 1. až 4. kvartál najneskôr do 30. júna v súlade s § 16 ods. 12 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  o zmene 
a doplnení niektorých zákonov - záverečný účet  hlavného mesta SR Bratislavy.“ 

 
Zdôvodnenie zmeny textu predmetného uznesenia: 
Zmenou textu predmetného uznesenia prichádza k zosúladenie so štvrťročným predkladaním 
výkazov do informačného systému Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) v zmysle 
platnej metodiky. Pri spracovaní informácie budú čerpané údaje priamo z RIS.SAM 
(rozpočtový informačný systém pre samosprávu v správe MF SR)  za celé hlavné mesto SR 
Bratislavu, nakoľko  údaje za organizácie v riadiacej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy nie sú obsiahnuté v  ekonomickom informačnom systéme Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
5.2 
 
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020 
Uznesenie č. 789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

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

 

T: každoročne k 31. 12.  

 
Pôvodný text uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 789/2017 zo dňa 26. 4. 2017 v časti A sa mení nasledovne: 
 
znenie pôvodného textu „... 2017 – 2020 ...“ sa nahrádza textom „... 2017 – 2023 ...“ 
 
Zdôvodnenie zmeny textu predmetného uznesenia: 
Ide o aktualizáciu časového rozsahu akčného plánu adaptácie na nepriaznivé zmeny klímy na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
 
 
5.3 
 
Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
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Uznesenie č. 678/2020 zo dňa 26. 11. 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa článku 81 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa § 4 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o 
zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zverenie nehnuteľností v k. 
ú. Záhorská Bystrica, evidovaných na LV č. 8627, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2841/1 
– ostatná plocha vo výmere 56 401 m², parc. č. 2841/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 115 m², parc. č. 2841/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 123 m², parc. č. 
2841/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 124 m², parc. č. 2841/5 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 11 m² a parc. č. 2841/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 116 
m², ako aj 
stavieb, súpis. č. 4003 – sklad na parc. č. 2841/2, súpis. č. 4004 – sklad na parc. č. 2841/3, 
súpis. č. 4005 – sklad na parc. č. 2841/4, súpis. č. 4006 – sklad na parc. č. 2841/5, súpis. č. 
4007 – sklad na parc. č. 2841/6 a stavby bez súpisného čísla – oplotenie areálu muničného 
skladu na parc. č. 2841/1, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v 
Bratislave so sídlom Cesta mládeže 4, Bratislava, IČO 30808901, za účelom efektívneho 
využitia zverených nehnuteľností pre potreby výkonu jej činností, zabezpečenia búracieho 
povolenia a následného odstránenia zverených stavieb,  
 
s podmienkami: 
 
1. Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave je povinná v lehote 60 dní 
zverené nehnuteľnosti vrátiť hlavnému mestu SR Bratislave do priamej správy v prípade, že 
ich prestane užívať pre potreby spojené so zabezpečením plnenia činností podľa Zriaďovacej 
listiny schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
571/2016 zo dňa 30. 06. 2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 06. 2020. 
 
2. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou príspevkovou organizáciou 
Mestské lesy v Bratislave podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 
 
3. Stavebné a rekonštrukčné práce, ako aj stavebné zhodnotenia predmetu zverenia sa 
mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave zaväzuje realizovať prednostne z 
vlastných finančných zdrojov alebo prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a 
enviromentálnych fondov. 
 
4. Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave sa zaväzuje stavby na 
pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2841/2, parc. č. 2841/3, parc. č. 2841/4, parc. č. 2841/5 
a parc. č. 2841/6, k. ú. Záhorská Bystrica, odstrániť na vlastné náklady v lehote do 31. 12. 
2025. V prípade, že tieto stavby v stanovenom termíne neodstráni, zaplatí na účet hlavného 
mesta SR Bratislavy sumu 50 145,22 Eur do 31. 03. 2026. 
 
 
Pôvodný text uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 678/2020 zo dňa 26. 11. 2020 v časti „s podmienkami“ sa mení nasledovne: 
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Pôvodný text bodu 4 v znení:   
„Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave sa zaväzuje stavby na pozemkoch 
registra „C“ KN parc. č. 2841/2, parc. č. 2841/3, parc. č. 2841/4, parc. č. 2841/5 a parc. 
č. 2841/6, k. ú. Záhorská Bystrica, odstrániť na vlastné náklady v lehote do 31. 12. 2025. 
V prípade, že tieto stavby v stanovenom termíne neodstráni, zaplatí na účet hlavného mesta 
SR Bratislavy sumu 50 145,22 Eur do 31. 03. 2026.“ 
 
nahrádza textom v znení: 
 
„Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave sa zaväzuje stavby na pozemkoch 
registra „C“ KN parc. č. 2841/2, parc. č. 2841/3, parc. č. 2841/4, parc. č. 2841/5 a parc. 
č. 2841/6, k. ú. Záhorská Bystrica, odstrániť s využitím financií z príspevku hlavného mesta 
SR Bratislavy do 31. 12. 2025.“ 
 
Zdôvodnenie zmeny textu predmetného uznesenia: 
Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave zabezpečí odstránenie stavby na 
predmetných pozemkoch využitím financií z príspevku hlavného mesta SR Bratislavy. 


