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Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 

1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy: 

 
1.1 č.    567/2020 časť B zo dňa 24. 9. 2020 
 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy: 
 
2.1 č.   524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
2.2 č.   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
2.3 č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
2.4 č.   943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
2.5 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.6 č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 
2.7 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.8 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.9 č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.10 č. 1212/2018 časť A body 1 a 2 a časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 
2.11 č.   198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019 
2.12 č.   345/2019 časť C zo dňa 21. 11. 2019 
2.13 č.   352/2019 časť C zo dňa 12. 12. 2019 
 

 
B. schvaľuje 

 
3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy: 
 

p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia  
zo dňa 

pôvodný termín nový termín 
splnenia uznesenia 



 
 

3.1 primátor č. 186/1999 
časť B  
zo dňa 2. 12.1999 

T: polročne T: 21. 10. 2021 
a následne 
v polročných 
intervaloch 

3.2 primátor č. 1326/2013 
časť B bod 2  
zo dňa 21. 11. 2013 
 

T: každoročne 
 k 30. 6. 
 
 

T: 21. 10. 2021 

3.3 primátor č. 1305/2013 
časť B 
zo dňa 24. 10. 2013 

T: každé 3 mesiace 
 

T: 21. 10. 2021 

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

T: trvalý 
TK:každoročne 
počnúc 31. 3 
jednorazová  
zmena termínu na 
24. 6. 2021 

T: do 31. 10. 2021 

3.5 primátor č. 202/2019 časť B 
body 1, 2, 3 
zo dňa 27. 6. 2019 

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

T: 21. 10. 2021 

3.6 primátor č. 625/2020 
časť B 
zo dňa 22. 10. 2020 

T: 21. 10. 2021 T: každoročne 
     vždy k 31. 10. 

3.7 primátor č. 684/2020 
zo dňa 26.11. 2020 

T: do 28. 2. 2021 
Nový termín: 
30. 6. 2021 

T:  do 31. 12. 2021 

 
 

4.  Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy: 

    4.1    č.  856/2017 časť B bod 3 zo dňa 25. 5. 2017 
    
 

 

 

 

 

 



 
 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
1.1 

 
Nositeľ uznesenia: náčelník Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    náčelník Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky                                   

Bratislavy 
 
Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky 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 Slovenskej republiky 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 Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 798/2021 časť B bod 3. podbod 3.5 zo dňa 29. 4. 2021 zmena termínu na 31. 5. 2021. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 869/2021 časť B bod 3. podbod 3.2 zo dňa 29. 4. 2021 zmena termínu na 31. 7. 2021. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál v zmysle predmetného uznesenia sa predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 9. 2021. 
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2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 
vyhliadkach do budúcnosti 
Uznesenie č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa 

realizuje separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého 
materiálu. 

 
T:   trvale, 1x ročne 

                                                                                                          TK: k 30. 6.,  
                                                                                                                 počnúc rokom  2002 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 6. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 923/2021. 
 
 
 
2.2 
 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

 
- 5 - 



 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 
 

                       T: trvalý 
            TK: 30. 6. a 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiály o plnení opatrení prijatých na základe kontrol vykonaných útvarom mestského 
kontrolóra v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 9. 2021 medzi informačnými materiálmi.  
 

 
 
2.3 
 
Nositelia uznesenia:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 
Spracovateľka:           Ing. Mária Pulcová,  oddelenie vzťahov s verejnosťou 
                                      
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy.          

          T: trvale 
                              TK: 1x ročne - 30. 6. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný  materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 6. 2021 pod písm. g). 
 
 
 
2.4 
 

 Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

Plniteľ úlohy:            Mgr. Igor Polakovič, predseda dozornej rady Mestského centra STARÁ 
TRŽNICA 

 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných 
podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 
Uznesenie č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

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

         
TK: polročne“ 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 558/2020 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 24. 9. 2020 zmena termínu predkladania 
materiálu T: raz ročne k 30. 6. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 9. 2021. 
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2.5 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky 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. 
Predmetný informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 6. 2021 pod písm. c). 
 
 
 
2.6 
 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky    
Bratislavy 

Plniteľka úlohy:  Mgr. art. Katarína Štefancová, zástupkyňa riaditeľ sekcie  územného 
rozvoja      

 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. spracovať územno-hospodárske zásady (zadanie územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy) nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vylúči trasovanie 
ropovodu Bratislava-Schwechat cez k. ú. Bratislava. 

 
T: úloha trvalá 

                                   TK: polročne 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti ešte neprebiehajú práce na zadaní (predtým územno-hospodárske zásady) 
nového územného plánu, ktorý budú musieť reflektovať výsledky rokovaní s rezortne 
dotknutými ministerstvami Slovenskej republiky a s Bratislavským samosprávnym krajom.  
 
 
 
2.7 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Matej Šebej, vedúci projektovej kancelárie 
 
Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: štvrťročne 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu T: mesačne. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 738/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu T: každé 3 mesiace. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 6. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 918/2021. 
 
 
 
2.8 
 
Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky    

Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora  
                                                           
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z.  
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
TK: 30. 6. a 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 6. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 922/2021. 
 
 
 
2.9 

 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky  
                                   Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta Slovenskej  
                                   republiky Bratislavy 
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Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

T: 30.  7. 2014 
 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 30. 6. 2016 určené priebežné plnenie uznesenia, 
a to polročne počnúc 1. 7. 2016.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Participatívny proces je v súčasnosti v štádiu vyhodnotenia pripomienok k variantnému 
konceptu urbanistickej štúdie.  
V júli 2021 prebehlo viacero intenzívnych stretnutí s odbornou internou i externou 
verejnosťou (so zástupcami oddelení magistrátu a s externými odborníkmi), ktorých úlohou 
bolo odborne špecifikovať a argumentačne podložiť rámce a strategický pohľad hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú definované v zadaní pre urbanistickú štúdiu. 
Spolu s pripomienkami verejnosti ku konceptom urbanistickej  štúdie tvoria tieto výstupy 
bázu pre dopracovanie súborného stanoviska. 
V auguste 2021 pracoval útvar hlavnej architektky na finalizácii stanoviska a rokoval 
o koncepte stanoviska s obstarávateľkou i spracovateľom urbanistickej štúdie. Na základe 
súborného stanoviska, ktoré by malo byť dokončené do konca septembra 2021, spracovateľ 
dopracuje štúdiu do čistopisu. V úvode tohto procesu pripravuje útvar hlavnej architektky 
záverečné stretnutia s dotknutou verejnosťou. 
 
 
 
2.10 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:         Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
 
Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
Uznesenie č. 1212/2018 časť A bod 1,  2, a časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

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

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

 
                                  T: december 2018 
 

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

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

 
                         T: február 2019 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 252/2019 časť B bod 4 podbod 4.6 zo  dňa 26. 9. 2019  zmena  termínu  splnenia  uznesenia  
T: štvrťročne počnúc 1. 10. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dňa 12. 7. 2021 sa uskutočnilo prerokovanie pripomienok k zámeru vyhlásenia prírodnej 
rezervácie Pramene Vydrice na Okresnom úrade Bratislava. Na tomto rokovaní sa prerokovali 
pripomienky zúčastnených subjektov - Lesov Slovenskej republiky, š. p., a urbariátu Svätý 
Jur. Zo strany Lesov Slovenskej republiky, š- p., zaznela požiadavka na vyhlásenie rezervácie 
v 4. st. ochrany namiesto 5. st. a zo strany urbariátu Svätý Jur zazneli výhrady k absencii 
zástupcov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Pripomienky budú následne 
vyhodnocované v medzirezortnom pripomienkovom konaní a následne bude rezervácia 
vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky. Dňom 18. 8. 2021 nariadením vlády 
Slovenskej republiky - LP/2021/458 je predmetná problematika v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní pod názvom „Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vyhlasuje prírodná rezervácia Pramene Vydrice“. 
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2.11 
 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky   

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Mgr. Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STARZ-u 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. aby rokoval s HC SLOVAN Bratislava - mládež o splatení dlhu vo výške 135 916,31 Eur 

do 31. 08. 2019 a zároveň aby HC SLOVAN Bratislava - mládež realizovalo platby za 
prenájom ľadových plôch vopred. 

 
                    T: bez termínu 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 558/20209 časť B bod 3 podbod 3.8 zo dňa 24. 9. 2020 zmena termínu kontroly plnenia 
predmetného uznesenia, TK: polročne k 31. 12. a k 30. 6. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dňa 10. 09. 2020 nové vedenie HC SLOVAN Bratislava – mládež, ktoré je spojené 
i s novými vlastníkmi HC SLOVAN Bratislava, a.s., uhradilo 100 000,00 eur. Suma 
22 339,47 eur bola priradená k faktúram po splatnosti za sezónu 2019/2020 a suma 77 660,53 
eur k faktúram z notárskej zápisnice. K dnešnému je pohľadávka občianskeho združenia po 
lehote splatnosti v celkovej sume 67 558,70 eur, z toho: notárska zápisnica  - suma 
66 976,15 eur a suma 582,55 Eur za sankčné faktúry. Nové dlhy napriek pandémii COVID-19 
počas celej sezóny 2020/2021 nevznikali, no zostáva historický dlh v sume 66 976,15 eur, 
ktorý nie je k dnešnému dňu uhradený, pričom nové vedenie HC SLOVAN Bratislava - 
mládež žiada o jeho odpustenie. Odpustenie predmetného dlhu je v súčasnej dobe v procese 
riešenia. 
 
 
 
2.12 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky     

Bratislavy 
Plniteľka úlohy:     Ing. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov 
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Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 345/2019 časť  C zo dňa 21. 11. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
každoročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o výške platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: k 30. 6. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný  materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 6. 2021 pod písm. f). 
 
 
 
2.13 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky   

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. aprílu 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 798/2021 časť B bod 3 podbod 3.4 zo dňa 29. 4. 2021 zmena termínu splnenia uznesenia T: 
každoročne k 30. 6. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 6. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 872/2021. 
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3. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
3.1 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná  
                                    kontrola ÚMK 
Spracovateľka:         Ing. Miriama Letovanec, projektová kancelária  
 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o výsledkoch vykonaných kontrol 
Uznesenie č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pravidelne   predkladať  správy   o  prijatých  opatreniach  na  odstránenie   nedostatkov  
zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: polročne 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu splnenia predmetného uznesenia.  
Kontrolované organizačné útvary Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
doteraz predkladali informačné materiály o plnení opatrení jednotlivo. Vzhľadom ku 
komplexnosti a prehľadnosti plnenia predmetného uznesenia bude vypracovaný súhrnný 
materiál za všetky kontrolované organizačné subjekty Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, čím sa k plneniu opatrení bude systematickejšie a zodpovednejšie 
pristupovať. Zároveň je v súčasnosti vo fáze finalizácie a následného odpočtu plnenia opatrení 
desiatka opatrení z 5 správ útvaru mestského kontrolóra s termínom do 30. 9. 2021. 
S ohľadom na predloženie reálneho skutočného stavu plnenia opatrení žiadame o predloženie 
súborného informačného materiálu na októbrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín periodického 
plnenia predmetného uznesenia na 21. 10. 2021 - októbrové zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a následne v polročných 
intervaloch od predmetného termínu. 
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3.2 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky   

Bratislavy 
Plniteľka úlohy:     Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov 
 
Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej 
organizácií cestovného ruchu na roky 2014 - 2016 
Uznesenie č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Výročnú správu 

o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 
 

                                                                                                             T: každoročne k 30. 06. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu splnenia predmetného uznesenia.  
Dňa 8. 9. 2021 sa koná valného zhromaždenia Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.  

 
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia výročnej 

správy o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na 
rokovanie Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 7. 10. 
2021 a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 21. 10. 2021, nakoľko by sa nestihol predmetný materiál 
predložiť v mesiaci septembri 2021 do príslušných komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
 
 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky   

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Matej Šebej, vedúci projektovej kancelárie 
 
Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: štvrťročne 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu T: mesačne. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 738/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu T: každé 3 mesiace. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu plnenia predmetného uznesenia. Uznesenie sa priebežne plní – bod 
2.8.  
V rámci letného/dovolenkového obdobia sa  predĺžili termíny, napr. pripomienkovanie zmlúv, 
príprava potrebnej dokumentácie a pod. Navyše, ako uvádzame v poslednom materiáli, 
k stavu prípravy projektu predloženého na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 24. 6. 2021, viaceré aktivity sú naplánované práve na september 
2021. Preto máme za to, že odpočet aktivít a samotné predloženie materiálu na septembrové 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy by 
nemalo prínos a nereflektovalo by aktuálny stav projektu. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predmetný materiál 

predložiť s posunom jedného mesiaca na zasadnutie Mestskej rady hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy konajúceho sa dňa 07. 10. 2021 a na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 21. 10. 
2021. 
 
 
3.4 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky           

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. 
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       T:   trvalý 
                                                                                 TK: každoročne počnúc 31. 03.  
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 798/2021 časť B bod 3 
podbod 3.2 zo dňa 29. 4. 2021 zmena termínu na 26. 4. 2021. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu plnenia predmetného uznesenia.  
Vzhľadom na organizačnú zmenu z 1. 1. 2021, kedy prebehlo začlenenie pôvodného 
oddelenia energetického manažmentu ako gestora prípravy predmetného materiálu a následnú 
kompletnú personálnu obmenu na pozíciách energetikov - samostatných odborných referentov 
zabezpečujúcich príslušnú agendu, pričom príslušné voľné pozície boli personálne spätne 
obsadené až k 1. 7. 2021, resp. 1. 9. 2021, nebolo z kapacitných dôvodov možné 
v stanovenom termíne pripraviť predmetný materiál, nakoľko počas preklenovacieho obdobia 
s neúplným personálnym obsadením bolo potrebné zabezpečovať mandatórnu agendu 
oddelenia. 
 
 Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia do 31. 10. 2021. 
 
 
 
3.5 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky   

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, poverený vedením sekcie dopravy   
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

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

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

T: 30. 06. 2020 
 

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

 T: 30. 06. 2020 
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3. predložiť návrh optimalizácie linkového vedenia mestskej hromadnej dopravy na základe 
relevantných vstupov, vychádzajúcich z kritérií stanovených hlavným mestom SR Bratislavou 
po prerokovaní s dotknutou mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T: 31. 12. 2020 
 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 558/2020 časť B bod 
3 podbod 3.9 zo dňa 24. 9. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
T: štvrťročne počnúc zasadnutím Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
26. 11. 2020. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2020 časť B bod 
3 podbod 3.4 zo dňa 26. 11. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 18. 2. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 717/2021 časť B bod 
4 podbod 4.4 zo dňa 18. 2. 2021 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 25. 3. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 759/2021 časť B bod 
3 podbod 3.2 zo dňa 25. 3. 2021 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 30. 6. 2021. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu plnenia predmetného uznesenia.  
Nakoľko ide o citlivú tému súvisiacu s parkovacou politikou v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave je potrebné spracovaný  materiál ako taký ešte prepracovať s ohľadom na 
projekty, ktoré boli už prezentované verejnosti. Posledný septembrový týždeň zrealizujeme 
prezentáciu k danej téme pre poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, počas ktorej dostanú všetky informácie a odpovede na ich prípadné 
otázky.  
 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predloženie predmetného 
materiálu na októbrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 21. 10. 2021. 
 
 

 
3.6 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky                

Bratislavy 
Plniteľka úlohy:         Mgr. Zdenku Zaťovičová, námestníčku primátora 
 
Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých školách a centrách 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v prvom 
polroku 2020 a plán rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021 
Uznesenie č. 625/2020 časť B zo dňa 22. 10. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

Mgr. Zdenku Zaťovičovú, námestníčku primátora 
1. zabezpečiť predloženie návrhu plánovaných investícií v rámci návrhu rozpočtu na rok 
2021,2. predložiť každoročne informáciu o stave rekonštrukcií základných umeleckých škôl a 
centier voľného času Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
        T: 21. 10. 2021 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu plnenia predmetného uznesenia.  
Viaceré projekty budú ukončované k 30. 9. 2021, ich  vyhodnotenie  sa  zrealizuje  v  mesiaci  
októbri 2021, čiže cieľom posunu materiálu je poskytnúť kvalitný, komplexný a realistický 
prehľad stavu plnenia danej agendy aj do budúcnosti, a preto navrhujeme nový termín 
predkladania predmetnej informácie T: každoročne vždy k 31. 10., čiže predmetný 
materiál bude predložený v tomto roku na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 18. 11. 2021. 
 
 
 
3.7 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky             

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 684/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
o prípravu nového znenia doterajšieho Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a podanie informácie Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
                                                                                        T: do 28. 02. 2021 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 717/2021 časť B bod 4 podbod 4.8 zo dňa 18. 2. 2021 zmena termínu splnenia uznesenia na 
30. 6. 2021. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Spracovaný návrh nového rozhodnutia sa bude predkladať na rokovanie komisie finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v mesiaci november - december 2021. Účinnosť 
nového rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy by mala platiť od 1. 1. 2022.  
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia do 31. 12. 2021.  
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4. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
4.1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky            

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Matej Šebej, vedúci projektovej kancelárie 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 856/2017 časť B body 3 zo dňa 25. 5. 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. o prezentáciu projektu II. etapy výstavby NS MHD pre poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako aj verejnosť, 
 
 
       T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na zrušenie bodu 3 v časti B uznesenia č. 856/2017 Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby električkovej trate bolo vyhlásené v Európskom 
vestníku dňa 20. 10. 2020 a v Slovenskom vestníku dňa 21. 10. 2020. Štátna expertíza určila 
predpokladanú hodnotu zákazky. Lehota na predkladanie ponúk sa viackrát posúvala 
z dôvodu veľkého množstva otázok záujemcov k súťažným podkladom, pričom 23. 3. 2021 
boli otvorené obálky s ponukami záujemcov - predložených bolo 8 ponúk. Prebehol proces 
hodnotenia ponuky záujemcu, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou. Predpokladaný 
termín ukončenia verejného obstarávania zhotoviteľa stavby a podpis Zmluvy o dielo je 
v mesiaci septembri 2021. Lehota výstavby je naplánovaná na 27 mesiacov s dokončením 
diela do konca roka 2023. 
Zároveň sa pripravuje aj výber stavebného dozoru na stavbu a zmluvy na služby stavebného 
dozoru. Stavebný dozor bude vykonávať spoločnosť METRO Bratislava a.s., na základe tzv. 
in-house zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Stavebné konania: V rámci povoľovania stavby prebiehalo/prebieha 5 stavebných konaní: 

- Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka už vydal stavebné povolenie, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 16. 11. 2020, 

- Stavebný úrad Okresný úrad Bratislava už vydal stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 28. 12. 2020, 
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- Stavebný úrad Bratislavského samosprávneho kraja už vydal stavebné povolenie, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 27. 1. 2021, 
- Špeciálny stavebný úrad hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vydalo 

stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v marci 2021. 
- Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prijal dňa 22. 12. 2020 žiadosť 

o stavebné povolenie k úpravám a preložkám zariadení v správe Západoslovenskej 
distribučnej a.s. Stavebné konanie sa začalo 04. 03. 2021 s predpokladom 
právoplatného stavebného konania v termíne 07/2021. 

 
EIA – hodnotenie vplyvu na životné prostredie: Podané oznámenie o zmene navrhovanej 
činnosti - príloha č. 8 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Okresnom úrade Bratislava dňa 17. 12. 2020. 
Rozhodnutie bolo vydané 31. 3. 2021, právoplatnosť nadobudlo 05/2021. 
 
Prebiehajú aktivity na zabezpečenie financovania projektu z externých zdrojov - príprava 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane potrebnej dokumentácie, aktualizácia štúdie 
uskutočniteľnosti, príprava obstarávania dodávateľov špecifických analýz (CBA, posúdenie 
vplyvu klimatických zmien na projekt a pod.). Predpoklad podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) je v 09/2021 s cieľom uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (NFP) do konca roka 2021. S výškou rozpočtu projektu nad 75 mil. eur 
je projekt posudzovaný ako „veľký projekt“, ktorý je schvaľovaný nielen na národnej úrovni 
ale aj v Európskej komisii. Z toho vyplýva aj náročnosť a rozsah prípravy žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok (NFP). 
 

Nakoľko toto uznesenie je vo všetkých ostatných bodoch 1, 2, a 4 splnené  rovnako 
 

1. o vrátenie projektov „Zriadenie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu 
a cyklistov“ a „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy za účelom ich sprístupnenia 
zdravotne postihnutým osobám a zvýšenia komfortu“ do zásobníka projektov zaradených do 
Integrovaného Regionálneho Operačného Programu 2014 – 2020, - splnené 
2. o preverenie zaradenia projektu pešej lávky cez Chorvátske rameno do projektu II. etapy 

výstavby Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy ako súčasť prístupu k plánovanej 
zastávke električky Gessayova, - splnené 

4. o urýchlené pokračovanie v projekte „Trolejbusová trať Patrónka – Karlova Ves“ bez 
realizácie bočnej trate do lokality Staré grunty. – splnené/ 

 
a rovnako sa tento bod  3 predmetného uznesenia periodicky plní v rámci uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1305/2013  časť 
B zo dňa 24. 10. 2013, žiadame o zrušenie tohto bodu 3 ako duplicitného k uzneseniu 
č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 uvedeného v tejto informácii pod bodmi 2.8 
a 3.2. 
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