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Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
 

1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
1.1 č.    760/2021 časť C zo dňa 25. 3. 2021 
 
 
2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.2 č.   646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
2.3 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
 

 
B. schvaľuje 

 
3. Určenie nového termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  

SR Bratislavy: 
 

p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia  
zo dňa 

pôvodný termín nový termín 
splnenia uznesenia 

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

T: každoročne 
 k 31. 3. 
zmena termínu: 
26. 4. 2021 

T: 23. 9. 2021 

3.2 náčelník MsP č. 567/2020 
časť B 
zo dňa 27. 9. 2020 

T: do 31. 3. 2021 
zmena termínu: 
30. 4. 2021 
31. 5. 2021 

T: 31. 7. 2021 

 
 
4.  Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

4.1    č.  661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
4.2    č.    64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
4.3    č.  135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 



 
 

4.4    č.  746/2017časť B  bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 
4.5    č.  772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
4.6    č.  800/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
4.7    č.  869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 
4.8    č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
4.9    č.   239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
1.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 
Uznesenie č. 760/2021 časť C zo dňa 25. 3. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť na májové rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy rozpis 

kapitálových výdavkov schválených na cyklotrasy v prvku 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás 

v sume 1 900 000,00 Eur na jednotlivé akcie uvedené v tabuľkovej prílohe tohto uznesenia. 

 

Termín: 27. 05. 2021 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Sekcia financií magistrátu požiadala sekciu dopravy magistrátu e-mailom zo dňa 7. apríla 
2021 o zaslanie rozpisu kapitálových výdavkov schválených na cyklotrasy v prvku 2.2.3 
Výstavba a údržba cyklotrás v sume 1 900 000,00 Eur.  
Podklady od vecne príslušného organizačného útvaru boli zapracované do materiálu „Návrh 
na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021“, ktorý bol predložený na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 05. 2021 
a k predmetnému materiálu bolo prijaté uznesenie č. 832/2021. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
2.1 
 
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 27. 5. 2021 pod písm. c). 
 
 
 
2.2 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
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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. 
 

v znení uznesenia č. 798/2021 časť B bod 5 podbod 5.1 zo dňa 29. 4. 2021 
 
„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.“ 

 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy bola predložená na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 05. 2021 pod 
písm. b).  
 
 
 
2.3 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  rozvoja   
                                   Ing. Martin Vavrek, riaditeľ sekcie IT, dátovej politiky a inovácií 
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

2. vytvoriť samostatnú webovú stránku, kde bude komunikovaný postup prípravy územného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy a prijímané podnety občanov a zúčastnených strán 

a spracovať predbežný harmonogram jednotlivých krokov 

. 
 

                                                                                        T: 27. 09. 2018 
 

Uznesením Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 421/2020 časť B bod 
3 podbod 3.9 zo dňa  30. 4. 2020 - určený nový termín - štvrťročne počnúc 1. 5. 2020.  
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Sekcia územného rozvoja (SÚR) spolupracuje pri príprave nového územného plánu so 
sekciou územného plánovania, ktorá sa vytvorila presunom spracovateľského oddelenia 
(oddelenie územného plánovania) na Metropolitný inštitút Bratislavy. Obstarávanie nového 
územného plánu ostáva v kompetencii oddelenia obstarávania územnoplánovacích 
dokumentov v rámci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. SÚR zároveň komunikuje 
s Metropolitným inštitútom Bratislavy o možnosti spolupráce pri nastavovaní procesu 
komunikácie prípravy nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy ako aj 
harmonogramu jednotlivých krokov, vrátane participácie. Koordinácia procesu obstarávania, 
spracovania a komunikácie postupnosti krokov na verejnosť je časovo a personálne 
náročnejšia, preto aj plnenie tohto uznesenia vyžaduje dlhší čas. Sekcia územného rozvoja 
v spolupráci so sekciou územného rozvoja pripravuje podrobnejší a prehľadnejší time-plan 
obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy ako aj 
jednotlivých etáp obstarávania a spracovania nového územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy, čím sa zabezpečí komplexná informovanosť o územnoplánovacej činnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s uznesením č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016. 
Všetky uvedené informácie budú zverejnené na novej webovej stránke hlavného mesta SR 
Bratislavy priebežne ako budú k dispozícii (najneskôr 1. 1. 2022). 

 

Znenie uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 519/2016 zo dňa 
29. 6. 2016: 

 
Mestské zastupiteľstvo 

                                                                          žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy.   
T: každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016  
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B pod 6 
podbod 6.8 zo dňa 7. 2. 2019 nový termín – polročne počnúc 1. 4. 2019. 
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3. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 

3.1 
 
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 
 
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. 03.  
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 798/2021 časť B bod 3 
podbod 3.2 zmena termínu na 26. 4. 2021. 
 
 
Plnenie uznesenia. 
Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného uznesenia. 
Materiál je naďalej v spracovávaní, urgujeme dotknuté organizačné útvary Magistrátu 
hlavného  mesta SR Bratislavy o zaslanie požadovaných údajov  a po doručení údajov bude 
materiál skompletizovaný.  
 

Na základe týchto skutočností žiadame o predĺženie priebežného termínu plnenia 
predmetného uznesenia a predloženia materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 23. 9. 2021. 
 
 
 
3.2 
 
Nositeľ uznesenia: náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 
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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 na 30. 4. 2021. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 798/2021 časť B bod 
3. podbod 3.5 zo dňa 29. 4. 2021 zmena termínu na 31. 5. 2021. 
 
 
Plnenie uznesenia. 
Návrh na zmenu termínu splnenia predmetného uznesenia. 
Jeden z bodov reformy, resp. organizačnej zmeny vnútornej štruktúry Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „MsP“), bol započatý schválením organizačnej 
štruktúry uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy č. 780/2021 zo 
dňa 25. 3. 2021. V súvislosti s organizačnými zmenami, bolo nevyhnutné vykonať množstvo 
úkonov dotýkajúcich sa najmä personálnych, právnych i technických záležitostí a to tak, aby 
od 1. 6. 2021, kedy nadobúda účinnosť nový organizačný poriadok MsP, mohla MsP 
„fungovať“ podľa nových pravidiel. Pri počte cca 340 zamestnancov MsP, je to dosť náročné. 
Zároveň intenzívne pracujeme na vypriadaní majetku po zrušenej jazdeckej polícii. 
Zároveň intenzívne riešime projekt „nového operačného strediska“ ktorý si vyžaduje 
realizovať množstvo úkonov, vrátane pracovných rokovaní s partnermi, ktorí sa na tomto 
projekte spolupodieľajú. Samozrejme do tohto procesu nemalou mierou zasiahli aj opatrenia 
spojné s ochorením COVID-19 kedy bolo potrebné prijímať nevyhnutné opatrenia najmä 
v súvislosti so zabezpečovaním nepretržitého výkonu služieb. 
Tiež sme rozbehli prípravu zriadenia nového vzdelávacieho zariadenia pre príslušníkov MsP, 
ktoré by malo začať fungovať od 7. 6. 2021, t. z. s trojmesačným predstihom (pôvodne malo 
byť otvorené v septembri 2021). 
Vzhľadom na vyššie uvedené prebiehajúce procesy, ktoré súvisia s organizačnými zmenami  
i pripravovaným projektom nového operačného strediska, vzdelávacieho zariadenia ako aj 
dlhotrvajúce problémy, ktoré boli spojené so šírením ochorenia COVID-19 v radoch MsP, 
kedy bolo nevyhnutné reagovať na nepredvídané situácie a preorganizovať procesy 
zabezpečovania verejného poriadku (vrátane úprav interných smerníc), navrhujeme nový 
termín splnenia predmetného uznesenia do 31. 7. 2021.  
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4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
4.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na termínovanie uznesení o predajoch a dlhodobých nájmoch majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 

ukladá 

 

riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

4. Pri predkladaní návrhov na predaj alebo  nájom nehnuteľností vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy uvádzať  vždy lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner  povinný 

podpísať s hlavným mestom   SR   Bratislavou    zmluvu   pod     sankciou    straty    platnosti    

uznesenia    Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ak zmluva v stanovenej 

lehote vybraným zmluvným  partnerom nebude podpísaná. 

 
T: trvalý 
TK: 1x ročne k 30. 4. 

 
 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Bez ohľadu na existenciu tohto uznesenia  sekcia správy nehnuteľností ako i iné organizačné 
útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pri návrhoch na predaj, nájom, zámenu 
a ostatné právne úkony týkajúce sa majetkovoprávneho usporiadania vzťahov 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, uvádzajú v podmienkach 
uznesení v akej lehote je vybraný zmluvný partner povinný podpísať s hlavným mestom SR 
Bratislavou zmluvu, či dohodu. V prípade nepodpísania zmluvy, či dohody v stanovenej 
lehote sa automaticky predmetné uznesenie stáva neplatným.  
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme zrušiť bod 4 predmetného 
uznesenia č. 661/1997. 
 
 
4.2 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov 
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Rôzne: Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských 
zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta 
Uznesenie č. 64/2011 časť A bod 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy zmenu stanov, zmenu spoločenskej zmluvy alebo zmenu zakladateľskej 

listiny akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnostiach 

s majoritnou účasťou mesta. 

         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 
 

2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou 

účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná 

doprava, a.s., prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy materiály, 

ktoré valné zhromaždenie schvaľuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, 

stanov akciovej spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy spoločnosti 

s ručením obmedzeným a v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou majetkovou účasťou 

hlavného mesta SR Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením. 

 
         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 
 

Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Časť A bod 1 predmetného uznesenia je nadbytočný z dôvodu, že túto povinnosť ukladá 
primátorovi § 17 ods. 5 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 15. decembra 2011. Predmetné všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zároveň v § 17 ods. 5 presne 
špecifikuje prípady, v ktorých sa vyžaduje predchádzajúce prerokovanie Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Časť A bod 2 uznesenia je v rozpore s § 17 ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 15. decembra 2011, ktoré hovorí 
o tom, že „v prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady 

v právnických osobách, vykonáva práva, vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto 

primátor hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak.“ 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme zrušiť body 1  a 2 v časti A 

predmetného uznesenia č. 64/2011. 
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4.3 
 
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 inovácie 
                                   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, 

 

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, 
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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, 

 

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, 
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- 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. 
 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Oddelenie činnosti MsR a MsZ vždy k  20. v mesiaci vždy oznamovalo e-mailom všetkým 
poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na akých linkoch sú 
zverejňované skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného uznesenia. 

Na internetovej stránke  hlavného mesta SR Bratislavy  bude trvalo 
zverejňovaný zoznam rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností 
s väčšinovým podielom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len “RO/PO/OS”) spolu 
s prepojením na internetové stránky týchto subjektov. V zozname budú uvedené aj obchodné 
spoločnosti s menšinovým podielom a pri všetkých obchodných spoločnostiach bude uvedená 
výška podielu hlavného mesta SR Bratislavy, ako vyplýva z protikorupčného štandardu. 

Na internetových stránkach obchodných spoločností s väčšinovým podielom hlavného 
mesta SR Bratislavy sa budú zverejňovať okrem povinne zverejňovaných zmlúv aj základné 
metadáta o zmluvách týkajúcich sa hlavného predmetu ich podnikania, ako taktiež vyplýva 
z protikorupčného štandardu. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme zrušiť časť A predmetného 

uznesenia č. 135/2015. 
 

 
 
4.4 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja     
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 3. 2017, ktorých výkon bol pozastavený – 
veto bolo prelomené 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

4. po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov platného územného plánu  

hlavného mesta SR Bratislavy požiadal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok parc.  

č. 326/1, a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, v ktorom sa dočasne 

zakáže a obmedzí stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využitie 

územia podľa pripravovaných zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

T: do 10 dní po zverejnení oznámenia 
 
 

Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Podľa § 39d ods.1 stavebného zákona rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, 

v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť 

alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného 

územného plánu. 

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. V situácii, kedy nie je 
dôvod predpokladať takú stavebnú činnosť, ktorá je dôvodom na vydanie rozhodnutia 
o stavebnej uzávere, by bolo už začatie správneho konania o nej nezákonné. V tomto prípade 
možno stavebnú činnosť takmer úplne vylúčiť ako nedôvodnú, keďže predmetné pozemky sú 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a nie je na nich pripravovaná žiadna výstavba. 
Tiež je logické, že hlavné mesto SR Bratislava ako orgán územného plánovania, ktorý 
obstaráva územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, samo voči sebe nemusí uplatňovať 
stavebnú uzáveru.  

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme zrušiť bod 4 v časti B 

predmetného uznesenia č. 746/2017. 
 

 

 
4.5 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja,   
                                   v spolupráci   
                                   Mgr. Michal Machánek, poverený vedením sekcie nájomného bývania 
                                   Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Poloreckého  
Uznesenie č. 772/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby pokračoval vo vytypovaní vhodných lokalít na výstavbu náhradných nájomných bytov 

v súčinnosti s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy.  
T: bez termínu 

 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 742/2017 zo dňa 
29. 03. 2017 a uznesením č. 772/2017 zo dňa 30. 03. 2017 po prerokovaní materiálu zobralo 
na vedomie petíciu proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách 
Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého a žiadalo primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby pokračoval vo vytypovaní vhodných lokalít na výstavbu náhradných 
nájomných bytov v súčinnosti s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
Oddelenie stratégií mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov sekcie územného 

rozvoja bolo v roku 2017 poverené úlohou aktívneho vyhľadávania ďalších lokalít pre 
náhradné nájomné bývanie. Vzhľadom na komplexnosť problematiky a potrebu navýšenia 
počtu bytov v majetku hlavného mesta SR Bratislavy bola spracovaná Vyhľadávacia štúdia 

umiestnenia nájomného bývania na území hlavného mesta SR Bratislavy. Štúdia prehĺbila 
riešenie problematiky nájomného bývania a zmapovala súčasný stav lokalít, ktoré vyhovujú 
kritériám umiestňovania bývania na mestských pozemkoch, mestských pozemkoch v správe 
iných subjektov, na pozemkoch mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v kontakte 
s kompaktne zastavaným územím, potrebnou občianskou vybavenosťou, dopravnou 
a technickou infraštruktúrou.  

 Na základe tejto vyhľadávacej štúdie, ako aj na základe výstupu pracovnej skupiny 
hlavného mesta SR Bratislavy pre problematiku nájomného bývania, ktorá v priebehu roka 
2019 vytypovala ďalšie vhodné lokality vybraných participujúcich súkromných subjektov, 
začala sekcia územného rozvoja koncom roka 2019 obstarávať Urbanistickú štúdiu 

umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy. Aktuálne sa štúdia nachádza vo fáze 
pripomienkovania návrhu. Po prerokovaní a po vyhodnotení pripomienok a spracovaní 
čistopisu bude štúdia slúžiť ako podklad pre návrh zmien a doplnkov územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

Vzhľadom na nedostatok dostupného bývania na území hlavného mesta SR Bratislavy 
bola dňa 04. 02. 2021 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 163/2021 prijatá Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 - 2030, ktorá vo verejnom 
záujme rozvíja politiku nadobúdania bytov viacerými spôsobmi. Prostredníctvom tejto 
koncepcie mesto Bratislava definuje svoj zámer rozvíjať mestskú bytovú politiku, ktorej 
súčasťou je aj problematika náhradného nájomného bývania.  

Jedným z možných spôsobov nadobúdania mestských nájomných bytov je preverenie 
možnej zmeny Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schváleného 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31. 
05. 2007, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ÚPN“) za účelom zvýšenia podielu  
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dostupných plôch vhodných na ich budovanie, tak na vlastných pozemkoch hlavného mesta 
SR Bratislavy, ako aj na disponibilných pozemkoch vo vlastníctve tretích strán a spolupráca 
s potenciálnymi investorom pri výstavbe nájomných bytov. 

Keďže bol schválený zásadný celomestský strategický dokument Koncepcia mestskej 

bytovej politiky 2020 - 2030, v rámci ktorej sú navrhnuté opatrenia a postupy, týkajúce sa 
aktívneho prístupu hlavného mesta SR Bratislavy k vyhľadávaniu príležitostí z hľadiska 
prehodnocovaniu funkčnej regulácie v prospech funkcie bývania, s cieľom vytvorenia 
územnoplánovacích predpokladov pre zvýšenie počtu nájomných bytov v územiach vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, ako  
aj vo vlastníctve spolupracujúcich súkromných subjektov, pričom Koncepcia mestskej bytovej 

politiky 2020 – 2030 zároveň komplexne pomenúva aj ďalšie spôsoby výstavby 
a nadobúdania nájomných bytov., 

 

Na základe vyššie uvedeného považujeme uznesenie č. 772/2017 časť B zo dňa 
30. 03. 2017 za nadbytočné a navrhujeme ho preto zrušiť. 
 

 
 
4.6 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR                    

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. arch. Martin Berežný, Metropolitný inštitút Bratislavy 
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 800/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

umožniť vstup verejnosti do tvorby nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

podľa odporúčaní hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s koncepciou 

participácie verejnosti. 

T: bez termínu 

 
 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Predmet uznesenia č. 800/2017 zo dňa 27. 04. 2017 Informácia o príprave nového územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy  (ktoré prešlo pod našu gesciu z útvaru hlavnej 
architektky hlavného mesta SR Bratislavy) je obsahovo totožný s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 519/2016 zo dňa 29. 06. 2016 a uznesením. 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 podbod 6.8 
zo dňa 07. 02. 2019 - Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Správa o plnení bola predložená do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy naposledy 29. 4. 2021. 

- 18 - 
 



 
 

Z uvedeného dôvodu žiadame a navrhujeme predmetné uznesenie na zrušenie z dôvodu 
odstránenia duplicity uznesení.  
V súčasnosti zároveň prebehajú dokončovacie práce na manuály participácie, ktorého 
súčasťou bude aj kapitola ohľadom participácie nového územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Informácie o tomto dokumente budú následne doplnené do najbližšej správy 
k plneniu uznesenia č. 519/2016. 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme zrušenie predmetného 
uznesenia č. 800/2017. 

 
 
 

 
4.7 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Mgr. Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry 
                                     Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže, 
                                     Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
 
Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 
príspevkových organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií 
Uznesenia č. 869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

dopracovať materiál o časový postup riešenia, termíny realizácie a finančné krytie tak, aby 

bol materiál harmonogramom. 

 

                                                                                                              T: bez termínu 
 
 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 
príspevkových organizácií v súčasnosti spĺňa len funkciu informatívneho materiálu a  už 
neplní pôvodný zámer materiálu ako podkladu pre plánovanie predovšetkým kapitálových 
výdavkov na realizáciu projektov obnovy objektov v správe mestských príspevkových 
organizácií viazaných na koncepcie organizácií s terminovaním do roku 2018. Túto úlohu 
v súčasnosti plnia zásobníky projektov, ktoré sa  priebežne aktualizujú a tvoria podklad pre 
krátkodobé aj dlhodobé plánovanie finančných prostriedkov.  

 
Na základe vyššie uvedených skutočností je dopracovávanie predmetného 

materiálu duplicitné, a preto navrhujeme zrušenie časti B predmetného uznesenia   
č. 869/2017. 
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4.8 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja 
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

1. aby sa urýchlili práce na príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 
                                                                                        TK: každé 2 mesiace, 
 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
V súvislosti s požiadavkou na urýchlenie prác na príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy boli vyhodnotené požiadavky na oblasť obstarávania a spracovávania 
územnoplánovacej dokumentácie, z ktorých vyplynuli tieto dôvody návrhu na zrušenie 
predmetného uznesenia: 

Konštatujeme, že tvorbu nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy môže 
významne ovplyvniť zmena legislatívy stavebného práva, ktorá obsahuje ustanovenia 
upravujúce postupy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, ako aj významne 
ovplyvňuje metodiku jej spracovania. Príprava novej legislatívy sa posunula do fázy  
medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhom dvoch zákonov, ktoré by po 
ich schválení nahradili v súčasnosti platný stavebný zákon, vrátane vykonávacích vyhlášok.  

V súčasnosti sa  nový územný plán Bratislavy nachádza vo fáze prípravných prác, 
ktorá spočíva v aktualizácii databáz funkčných systémov, v obstarávaní celomestských 
územnoplánovacích podkladov a zároveň sa pracuje na oprave topologických a technických 
chýb, spočívajúcich v spresňovaní rozhrania funkčných plôch digitálnej verzie územného 
plánu. Uvedené práce sú však relevantné aj pre spracovávanie zmien a doplnkov územného 
plánu, lebo skvalitnia a urýchlia prácu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 
a umožnia plnohodnotnejšie prezentovanie územného plánu vo vzťahu k odbornej i laickej 
verejnosti. V pokyne primátora hlavného mesta SR Bratislavy na začatie obstarávania 
a spracovania ďalších zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 8. 4. 2019, ktorý je reakciou na uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 1211/2018 z 27. 9. 2018,  je uvedený nový systém obstarávania ďalších 
zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Obstarávanie zmien 
a doplnkov aktuálne platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy je prioritou 
vedenia  hlavného mesta SR Bratislavy. Pripravované zmeny a doplnky majú riešiť 
problematiku akútnej potreby aktualizácie územného plánu v celomestskom verejnom záujme 
vo viacerých oblastiach, v tematicky a logicky ucelených homogénnych skupinách. 
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Podrobnú správu o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
pravidelne predkladá sekcia územného rozvoja na základe ďalšieho uznesenia č. 519/2016 zo 
dňa 29. 6. 2016, ktorým Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy požiadalo 
primátora:       
„aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy.“ 

 

Termín plnenia každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016, bol uznesením č. 32/2019 časť B pod 
6 podbod 6.8 zo dňa 7. 2. 2019 zmenený na jedenkrát za pol roka – počnúc 1. 4. 2019. 

 

Sekcia územného rozvoja v spolupráci so sekciou územného plánovania pripravuje 
podrobnejší a prehľadnejší time-plan obstarávania zmien a doplnkov územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy ako aj jednotlivých etáp obstarávania a spracovania nového 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, čím sa zabezpečí komplexná informovanosť 
o územnoplánovacej činnosti hlavného mesta SR Bratislavy. Všetky uvedené informácie budú 
zverejnené na novej webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

V súvislosti s uznesením č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016, ktorým sa priebežne 
informuje o prácach na príprave nového územného plánu, ako aj s ohľadom na 
prípravu vyššie uvedeného time-planu považujeme uznesenie č. 1174/2018 bod 1 
zo dňa 22. 6. 2018 za duplicitné a navrhujeme ho preto zrušiť. 
 

 
 
4.9 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2000 
Uznesenie č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 

riaditeľa magistrátu  

3.    Každoročne k tvorbe návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prizvať predsedov 

       komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: 31. 3. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 398/2020 zmena 
termínu plnenia uznesenia - úloha trvalá vždy k 30. 9. 
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Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy je automaticky predkladaný na rokovania 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme zrušiť bod 3 v časti C 
predmetné uznesenie č. 239/2000. 
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